
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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ΤΗᾺἙΝ 

ΡΗΠΕΒΌΝΟΕΝΡ̓ῬΙΑΤΟ 

ἘΘΙΤΕ. ΒΥ 

ΟΠΑΒΙΕΒ ΒΑΡΗΑΝ, 



τππα- 



ΤΗΕ 

ΡΗΠΙΒΌΝ ΟΕ ΡΙΜΑΤΟ, 
ὙΊΤΗ 

ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ, ΝΟΤΕΘ, ΑΝῸ ΑΡΡΕΝΡΙΧ: 

τοθετπεπ ῬΠΤΕ αὶ 

ΟἸΙΤΊΟΑΙ, ΜΕΤΤΕΒ ΟΝ ΤῊΒ 1ΑῪ 8 ΟΕ ΡΙΙΑΤΟ, 

ΔἈῸ αὶ ὉΜΆΡΤΕΝ ΟΡ 

ΡΑΙΑΒΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒ ΚΒ; 

ΘΟΗΑΒΙΕΒ' ΒΑΡΗ͂ΑΜ, Ὁ. 
ππουποὰ τὰ ΗΒ ὈΠΙΤΆΒΕΙΤΥ ΟΥ ΒΙΏΚΕΥ, ΜΕΥ ΒΟυΤΕ αι κα. 

ΥΠΙΑΜΒ ΑΝῸ ΝΟΒΟΑΤΕῈ, 
14, ΗΒΜΕΙΕΤΤΑ ΒΊΒΕΕΤ, ΟΟΥ̓ΕΝῚ ΘΛΕΡΕΝ, ΙΘΉΡΟΝ; 
ΑΝ 30, ΒΟΌΤΗ ΚΕΒΡΚΒΙΟΚ ΘΊΒΕΕΥ, ἘΡΙΝΒΌΒΘΗ. 

1818. 



ας ὅ2.η15:5 

ὑἰερκάγαιεν, ἐς 
ΡΗΠΓΟΘΟΡΗΥ ΑΝῸ ΞΥΟΘΗΌΙΟΟΥ 

ΠΑΝΝΑΒῸ ΟΜΝΙΝΕΝΘΒΙΤΥ 

ἥηρδυνυ 

ϑενλιδα ἐιαιιηβήστι 



--»-.- --αὐὉ “αὐ. - 

Τιι ΤΙΣ τὸ ἜΠΗ ΤῊ δ ΙΝ 10 
παι ἃ ὙΠ εις τα 

τ ὑκαᾶε Ῥξοσσσαι 

Ἀ τιτιέ νεσυσπνασιν π΄ τος παξε Ἵξ χετ Ὡσιτῖ τς ψ Ἴ:, τα 

α εἐὐξιεὶ τον ἢ τχοτπτ πὰρ 9 πῶ τ’ τὰς τα πὶ 

ἀπὸ πασε τεϊττιτσ ἢ Ῥπν ἀπ ἵ Ὀπτιϊτ ΣΙ ὙΕΈῸΣ ὩΣ Ἰδὲ στο 

υὖμευ Σ ὥξσ τιῦζ κξκ πατι ἷν} πτις δῚ- σαι ππασε τος τὶ 

Ὧμε ἐπέεσσι τὸ ττ ταν ἀπ τ; ΠῚ ὅὲ Τρατὺν 1, τ περὶ 

εἶκκα ἕωαι 1 «ὔιοτιιζ τοοὖ ὧς τὲ τῦτῶσ Ἱπῖποε πχηιξα": “ ΞῚ ῶν: τος- 

βεεῖ ψιυεῖ αὶ Ὑὲ τῶῦῖ Ἰωρσετε 5 τὰ ἐπι τσ Ἱπ ΣΣ πίστι τς 

ὁ νεΐεσεα 8 ἴπακτ ἀχι --ττίξ Ὑεσ στυπτια τ πεταρχττ ε ΜΈΓ ΣΤ 

εὗκο δε εὐπῶστο ἽΣ ιρᾶνε Ἰ,1:1τῦ το ΤΥ Ὁ Ὑεδχτ ὙΡΉ, ΣΙ: 

ψτ ὅκα 1 τοσσε ὩΣ ΞΈΞΙΣΙ π’ τ ἘΓΎΡτΣΞΣ τ: πὰ Ἐ ὩΣ 

ταάστεῦς ψεεῖξε τὖὸ ἴπε ἔγιεσισεισι Ὑἱπὲ" δὰ Ἴ; αἴττ τό ἀἴωτι: 

Ὡς ὅσο ὡσ τσεῖστ τιῖσε ΨΊΙΩΣΥ στε γδααρῖ πιτις ἄν ἔτ 

Ἐδιάλαι͵ τοῖς ξυοῖ τ δὲ σιρτες ον σεῦ ἘΠ: ττις πραττς τι χε τ 

ὁ εἐταῖτε ὑὰὐὉ ] ἢς πσστ τἄ ἔτ ετι - πτι πὰρ απ σα Ξῖτως 

δεύτερος πάρεις Ἰέεασοε ἘΣχιετ,, ἢ ἀτὔἊὝε Ἴπττ ὸ τιῖτ τοῖξ σσος- 

ἴϑει υσί ὧν ΦΨειρω: οὐ τοῖς πυστιονσστ Μὲ ΒΕΜ δὰ Υὐτὶ Ἃ δὲ -Ἰστι.-Ὁ 

δον αδεν ταῖν χα: 1 ἴυττιῦ Ὑττ ψὲτ ἢ 5 ἩΞτΕΙ χιτς δι΄ 1: ες Ὑγα 

ποθεν Ἔνι δῶρ Ψψεκὲ τῶκε (αὐ δε ἔευ ψῖι: ττιῶεσταχωις Ξχα 

διό δε Ἔστι ε τὐ Ἰαχττεττοντ τιοΣ πε χεῶσς 3 τῆι ἦσαι" τι δ: 

αἰεῖῖς ἔοσροδεκ: κῃῳὐ ΨΊΞΙΕ τοᾶσττ νυοῦί “-ιρτιῦς δτι Ξῖῖνε ΦἘ͵πε 

οαπιεσαϊΐ πόνοτανε, ἴτετε πεαρισ τ ἐτὲς ἔρωτι κπιπδτιργο ὑξιξαυς ΣΣ 

Ῥτονε Εἶκαὶ ἔξασ τς κε φυυττιδιεαε, ΤΟΏΣ μεότεσε ετι πυξασ τιρξ χκτ 

Βορεα τς σῆδεε ἔχιν ΘεοαΣ, οὐ τῦῖιυσε Φιρειῦεν ΨῈ 55ὲ 

μοι χενιῦ, στ το ἱεδα υτξιῦεσαξε-: δτιῦ χιῖτς Σ χαϊτὰ τεςῖστ Ὑττ 
ξτιεαὶ αὔοιυι ἴον τ ὅς 8 Ῥυτὰ ψύυλεῖς ὲ τ: τῖις τοῦ ε τες 

ἀκ σῖν τέ δὸ ξιειεσουετ ττσχεέ “16 Οἵι “τατισε εὖ 1ξΞ 1 ἢ 

Ῥίδοε ἔρ ἴδιες γχανηρῦιεε οἱ Ἦν ὑσὰ ἔϑδε τι ἐοτεΐητς πὶ τὶ ἕσττασ 

οὔ πἰ' αἷδο ἀἰδλπεῦ 1λε ἴμ}, ᾽δὲ 11. 'αἱὲ Ἰ,υτ τεσ Ἐμὲ ᾿πν, 
ῬΡεκδῦααυ» ᾿ ειρδα. ε 



Π ΓΕΥΤΕΒ ΤῸ ΤΗΟΜΡΒΕΟΝ. 

88 γοὰ Ὑ6}1 ΚηοΟΥ, ἃ δὴ οὗ ἱηδηϊΐθ τηοάοβίγ, δηᾶ οὗὨ {ῃ6 ρϑ- 

ὨΌΪΏΘΠ6ΒΒ ΟΥὗὁὨ {πᾶ Ἰποάθϑίν ποηθ οουἹᾶ ἀουθί, ὙΠΟ 8807 ΠΟῪ ροσ- 

ἴδοῦγ ἔτθϑθ ἢΘ ψγὰ8 ἔγομι. ΔὴΥ ΒΙΟΧΙΥ θαυ οὗἨ φυθ]οῖγ. Ηθ ἰοοῖ 

κυ ρίαοθ ἴῃ ἐπθ που ψι ἔγαπὶς Βοϊἄηθββ, δηᾶ ἀἰὰ μἷβ "χουῖς ἴῃ 

10 δοοογάϊηρ (ὁ 18 86η86 οὗ τἱρῃῦ. Α8 δὴ ϑχοϑιθϑηΐ βοβο]αν, δπᾶ 

8ἃ8 ἃ ΟΠδΡΙΟΙ Οὗ ΒΟ 9] Βἢ, ἢ0 ἀά ροοᾶῦ βουύνθθ ἴο ἃ δᾶβα ποί 

ΟΥ̓ΘΥθυχαθηθα τι ἀρίθμᾷογβ; Ὀπὲ 8116 ἢΘθ ψῶῦ ρἷαᾶ ἰο βϑοῖκ τϑ- 

ἔαρμο ἔγοιαηα βδᾶᾶοῦ ἐμπουρΐβ ἴῃ ΟἸΔΒ81081 βίιαϊθβ, ἢ6 Ὥθυοσ δὰ 

ἈΠτΉΒΘΙΣ ἴθ ἔπθπλ ἴο Θβοᾶρθ ἔγοιηυ ΔΔΥ ὑγου Ὁ]08 ΟΥἩ ΪΔθΟῦΣΒ ΜΆΘΗ 

ΘΟ.]α τηᾶῖκθ πὶ 80] ο τυϑηκὶηᾶ. ΤΉΘΥΘ 18 γοῦ δῃη οί ν Θοσθτηοπςς 

ἔυϊθηα οὗἉ οὐγϑ, ΨῈ0 ΠΘΘ(8 ΤῊΥ Ὀγαΐθθ ἃ8 Ἠξέ]9 ἃ98 (1 οἔμοσ, δηᾶὰ ψ8οὸ 

18 ΘαΌΔΙΪΥ γοιηθυθα ἔγοια 411] πμιηϑηῃ Οοχητηρπίδ; μὲ {Π18 18. ὕτο- 

ὈΔΌΪΥ {Π0 ἰαβέ {ἴθ 1 588}} ΟΥΘΥ ῬΆΡ 188) δηγίμηρ, δια 1 ψ}}} ποί 

080 ΤΑΥ͂ ΟὨΪΥ Ομδηθθ οὗ οἰογγίπρ ἴθ ἷφ ἔγθηάβῃρ. Ἐχοάοσιοῖς 

Βϑηΐβοη Μαυγοθ 8, 88 ἨθΘ 1’ ΟΥΙηΘα Τ6 ἸΏΔΩΥ γθᾶχΒ 880, 88 

Θης ϑἰαβί]ο ΔάτηγοΣ οὗ Ῥ]αίοβ ῬΏΣ]ΘΟυΒ. Ἠθδ ΒΔ τρΌγ0 ἀΘΘΡΙΥ 
Ἰηίο ἴδ, δηᾷ ἱπᾶθϑᾶ ἰπΐο 411 ῬΉΣ]ΟΒΟΡΆΥ, ὈῪ ἔθαβοι, οὗ (μα ἄθγουΐ 
ΒυταΣ Υ ΕΘ τααᾶθ ΐπὶ 80 δοοαχαίθ ἂμ ΟΌΒΟΣνΟΣ οὗ τιϑ}Υ ἐπϊηρ8 

ὙΠΟ. ἃ τβῃ ὙΠῸ 18 {π]ηκίηρ [4] οὗ πὶβ δαΐποχ δηᾶ αὶ οὗ 

ἩΪΠΙΒΘΙ 18 ΒαχΘ (0 ΟΥ̓ΘΙΪΘΟΚ. ὙΒΘΥΘ Οἴου ταθὰ μουρὶοχϑᾶ {ϊιθτλ- 
βϑῖγεβ σὴ ἐμοῖς ουσα ἸΏΒ ΘΠΕΪΟΥ δια Ἰογθ οὗ βυφίθῃῃβ, .18. ὑθδοὶ- 

Δ0]6 δυτρδίῃυ τ] 411 ὑμαὺ 6 βίιαϊθα Ἰοἃ Ὠλπι ἀπίο ὑσαηβ ΒΊΟΙΣ 

ον δα πορθοίφα ὯΒ Ὁπτροϑηΐηρ. Βαΐ 1 18 ποὺ ἴῸΥ τὴ ἰο ὁ66- 

Ιουχαίο ἐμαὶ ρυοαὺ Ἡϑαγί δπὰ Μιπᾶ, 1 τοθυθὶν οἰαῖτα μλπὶ 88. 9Π8 
οὗ ἔποβα ἔγϑηᾶβ ἔου Ὑοπὶ τὰν δϑοοίΐου σουϊτοᾶ ττ ὈΘΟΌΪΣ Υἱ- 
σἰάμοββ 116 1 ψχα8 Ὀυθοα ψι (π6 ῥγοραγαξϊοχβ. ἕο ἐμ 18. Βοοκ. 

ΑΒ ἴοὸσ [πὸ Βοοῖ 1891, γοῦ Ὑ71}} ρϑυλδρβ μᾶνϑ 16θἰβιχο ὕο ἀθοϊᾶθ, 
ὙΒΘίμΘΣ οα {μ6 ψΒ016 10 οοπίδίπβ Ἰϑην ἐπαρχουθιηθηζβ οἱ 1έβ ῥχθ- 

ἄθοθβϑου: θαΐ Βϑυϊὴρ οπρ8 8ϑἀάχοββθᾶ τιγ861} ἰ0 γοῦ, 1 δὰν Ἰοίῃ ἰο 
1Ιοὲ γοὰ ρο, σίίμουΐ ἰαἰκῖπρ βοτηθ ῃοίθ οὗ οοϑιίαϊῃ Ρ]αἰοπὶρ ἰυφὰ- 

Ὀχαίίοηβ, ἔμ ἔτυϊὺ οὗ [16 ραϑὺ γϑαχ, ΤΆΘΥ 810 γϑυραὶ οὐἰ Ἰφίβπια; 

θαύ γοιθ αὶ οὐἸ ἱοἶθταβ ὙὈΙΟΩ πιαῖτθ 8 δαίου ΤῸ γ9 16 910]6, βθθιὰ ἰο 

τὴ 80 ὈΔΙΎΘῚ ΘΧΘΣΟΪΒΘ. ΝοΥ ψ1}} ψοῖι ΓἈῚΒΚ 80, ψΟ, πᾶνθ ὭΘΥΟΣ 

δα ΔῊ Ἰοί οΣ ρατί ψ  Γρ Βα ΘΧΌ Ιου ἀπᾶ ἱρποταμί ἀορταδθο 8 

ὙΔρ δγθ Ὀσουρηξ βοβ οὶ σβῃ}]Ρ [ο 80 Ἰοῦ δὴ ΘΌὉ ἴῃ ἘπρΙρηᾶ, Χοι 

«Ὼ] 00 ρἰαᾶ ἰο πᾶ δὴγ ἰοχύ τιδᾶθ ἃ [11{{10 τόσο Ὑοσίμυ οὗ 1{8 

δίδου, ἔμ {π6 χοῦ μδνθ τηδᾶθ 10; δηᾶ Ὑ7}}} χϑίοϊοθ ἔοχ {86 

88 Κ6 οὗ ἰμοβθ ἯΠ]|ὰ ἃ1.Θ 0 Θοτὰθ ΕΘ. 8, 1ξ ὑμοὺ ἃγθ ποὺ βοδτρᾶ 

ΔΥΤΆΥ ἔροτῃ πηροχίδηί ψοΥκΒ ὉΥ δι αἰχηοβὲ ἢ0}61688 βίαίβ 1ῃ. ψΒΪΟᾺ 
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(Ποὺ ἰᾶτνὸ Ὀθθὰ [ἰοῖξ. Τὶ 18 ΜὨΥ Ε ᾶγθ αραὶῃ ἰδ θα ἀρ (9 

ΒΆΙΩΘ ἸΠΔΌΪΤΥ ἱπίο ἔμ Ἰαίσς Ὀσοκθ οὗ ἰμ9 18, ΜΆ 1 οοτα- 

ΙηΘῃ 064 1π 8 οογίδιη Ερὶϑίο]ϊΔ. Μν 6] 1οΥ 18 ΠΟῪ δίσομρου μλῃ 

νον, ὑπαὶ ἰτθο ἔουτίμθ οὗ ἰμ9 βαὰ ρταταπιδὺ, ουβουσι ἐν δηᾶ δοὶ- 

Β6ὴ06 ΨΏὮΙΟΒ ψὸ βηᾶ ἴῃ ροοᾶ δυΐθογβ 18 ἀπὰθ ἰο πού! ρ᾽ τιοτθ (ἢ δῃ 

1 ο ΡΟ] ἴλοηβ, ὙΒΘΕΝΟΣ ῬΌΣΡΟΒΘΙΥ ᾿πβοχίθα οὐ δοοϊἀϑηξδ)ν ἀθυϊγοα 

ἔγοτι (06 Μαχρίῃ. Νοί ἰμαΐ (19 οὗβοὺ ρᾶχί οὗ οὐ οῖβα ΜΒΙΟΝ 

ἀοίθοίβ {(πΠ6 τἱρῃὺ γοτὰ Ἰυγκίηρ υπᾶσν [80 Ὑτοῆρ ἢ88 ἄοπο ἃ]] 18 

ὙΟΥΪ; ὙΘΙῪ Ἂν ἔγοτα 1. ΤἸΆΚΟ (δ ἔΌΠονίηρ Οχδπρ]9 ἔγοπι (ἢ 6 
Βορῃἰβί, ρ. 218, Δ. Ἶάρα τοίνυν, ὦ ξένε, οὕτω καὶ καϑάπερ εἶπε 

Σωκράτης πᾶσι κεχαρισμένος ἔσει; ᾿ξ γοὺ «111 το Ηοπδογξ᾽κ ποίο, 
γοὰ Ὑ11 800 {πᾶ βοοομὰ ἐπουρῖέβ ἃτὸ ποῖ αἰγαγα Ὑ|861. ΟἿ6 
ΘΆΒΙΪΥ οοηξουπαορα ἸοίίοΣ 8 οδυβοᾶ 411 {118 σοῦ ]θ. Ἐπμοδοέθίυβ 

Βᾶγ86: Ζρᾶ ταοΐνυν, ὦ ἕ., οὕτως---ΟΥ ἐδκο ἐδὲὶδ ἰπὰ μα ῬοΙΠΊουΒ, 

286, ν; ὙὮΘΙΘ [ὋΣ ἔφαμεν δεῖν μεμνῆσϑαι, 1. 18 δοἰζ- ὁγάθπύ {Ἰϊαὲ 

γοῦ τδοΐ ἔφ. ὃ. μεμερίσϑαι.---Τὰ [89 ΓανγΒ, 904, " ψΈΘΙΘ 176 ΠΟῪ 
χοδὰ διαφέροντα καὶ μετέβαλε τότοον ἅγιον ὅλον μετακομισϑεῖσα, 

ΘΟΣΏΣΩΟΙ ΒΘΏ80 Ρἱὰδ τ8 τϑϑᾶ, ὃ. κι μεεέλαβε τόπον, ἁγίαν ὁδὸν μετα- 
κομισϑεῖσα, Ἰοανηρ ουὐῤ Ὑμαί [Ὁ]]οθ. 1 ἀο ποὺ ΚΩΟῪ. ψἈΘέοΥ 

γοῦ μᾶγὸ βθθῃ ἃ δβίχικιωρ τχοοῦ οὗ ἰἰο δὐάδοιν οὗὨἨ ἱπίουρο δίουβ, 

ὙΠΟ} 1 δαἀἀπορά ἔγοτα {μ6 Ῥμιεᾶο. [{ 18 ἴῃ ἔθ μαβϑαᾷθ 1) Ῥοριπηΐηρ 

σὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ λεγόμενον, τὴν σαυτοῦ σκιὰν, ψθτα [μ6 σερν 
οἩροδέίς γυϑοθρὲ 18 Ῥαῤ ἰηίο Βοοχαίοδβ᾽ ταοπέϊι ἰὼ ρἷδοθ οὗ ἐδαί το ἢ 

Ῥ]αίο μδὰ ϑεδειρηθα ἕο ΐπι:; δια 81] [ὉΣ συμαὺδ Βδοδαβθ {μὸ ἔχψο 

ἔογτωβ ἐῷς ἂν διὰ ἐῴης ἂν τγοτο ἀϊδραίληρ. 07 απ! ββί οι, βοπιθ ὁὩ 6 
Ἰηβοχίθα Ὀοΐ, πὰς οὴὩ9 Ὑἱΐὰ ἃ ὀμδηῆρο οἵ δοοθῃέ δηὰ Ὀσγθδίλϊπρ, 

δηᾶ (θη δϑοίμοσ άπ δηὰ ομβδηροᾶ χαίρειν. ἐώης ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐκεί- 
νης ὁρμηϑέντα, ἰπίο χαίρειν ἐῴης ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, ἔωρ ἂν 
τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ὁρμηθέντα σκέψᾳιο. Απᾶ οἱ ἐπὶ, χυδῦϊ5} Ὑ γίίθι- 
ῬδοΐΒ ΟΟΙΩΙηΘΗΐ8Β 88 ΟἹ ἃ ϑουπᾶ ]ορΊο8] ὑχϑθορύ. αΑπούμποσ 58πὸ}} 

ΤΟΥΡΟΥΎ οὐοῦσχ ἴῃ Εἰ γάσπιαθ.80δ, ο, ». Ηογο ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λό- 

γοις δᾶ 80 ἔοχίι ἄσγγῃ ἰο κολούεσϑαι, οὐσιιῦ ἰο 06 τοιιονοᾶ θδοὶς 

80 ΔΒ ἰ0 ριθοθᾶσ ὥστο. παρὰ πᾶσιν. Βαυΐ βδοδπθθ ἰᾷ ὧδ ἰηβαυέθᾶ - 
οὗν οὗ 108 ρ͵ἷδοθ,. ἴῃ οχᾶθχ ἰο αἶγα τὸ ϑόῖηθ δἷγ οὗ οοπμαϊξγ, (ἘΦ. 

βοχῖρϑ δ} ἔον ἐὲ ἐὲβ βϑαπέ δι} Ὀαϊάρθ: εἶναι μὲν γὼρ τῇ ἀληθείω. 

ἀφῶς σοφωτάτους: ὙΠΔ08 Οσθοί, {6106 ἀγθαιαῖπρ ἁμοβθ πους Ὠθ 

88 οοττζοοίηρ, διίουθα ἱπέο σφεῖς σοφώτατοι. [πῃ (δ:6 βαιηθ ἀϊαίοριο 

9287, 8, σ6, 8 δᾶγὸ ἰῃοβο βἰατίπρ ἰπίοχροϊαίδοπα: [ἃ τὸ' πρῶτον 

1) Ρ. 101, νυ. 
«ἢ 



1 ΤΕΤΤΕΒ ΤῸ ΤΉΟΜΡΒΟΝ. 

εἴπομεν νῦν ἀναμιμνήσκει καί]----ᾧ λέγεις]--- ἐπεὶ εἰπὲ... .. τοῖς 

λόγοις. 
Βα 1 τοῦδ ΠΟῪ θηΐοσ ὉΡοῺ {Π6.1.δνῦὺ8. 5,181} 1 Φ0}]ὸνν Ῥιπάδχ᾿ 

ΡῬχϑοορί οἵ πρόσωπον τηλαυγές ὃ οὐ ὑμπαί ρίνοι ἴῃ ΤΎΟΣ]ι8 δὰ τθε- 

8116, ΨΏΙΟΩ 1 ψ1}} αποίθ, μὲ οὐέ(ο7" δηπιθοπάδοηι ἢ 

1) 1,6ὲ τ5 ΠΚ6 τηϑγομδηΐβ ΒΠΘῸ ΟἿΓ ΤΟΌΪΟΥ ΆΓΟΒΟ 

Απὰ (πἰηῖς ροσοῦδοθ ἐμ6γ}} 561}: [ἢ ποῖ, (86 ᾿υδέτο 

ΟἾΔ’ ὈοίδοΥ γοὶ ἰο 5μὸν 1} βονν (ἢὯ6 Ὀσέΐογ 

ΒΥ βιονίηρ [6 σγοῦβθ γϑί. 

Ι νἱ}} ποὺ φχοϑθτωθ ἰο βᾶγ {μδὺ {86 ἔοι οογτθοίζοι 18 Ὀοίοσ 

ΟΥ ΜΟχΒΘ {Π8ὴ {πὸ σοηόχαὶ σῦμ, δαύ (89 Ῥδββᾶρθ 18 αὖ 4}} ογϑιΐβ 

ἃ δ χικὶΣῪ οοΟχγαρί ομ6, δηα 80 8 ϑιηιθηθδίϊοη οὗ 1, 1 ἔθῃ8}}]6, 

ἄοβθυνοϑ ἃ βΒρθοῖδὶ 9]806. 

[εἰ [89 γα! ΒοοΙς Ρ. 960, ο, ν, οὗ ϑίθρμβϑθιβ γὸ βηᾶ πο [0119 π- 

85 γνϑββᾶβο, ὙΔ1οῖ Ἰοοῖβ δὖ βταί ᾿᾿πιροβοίχαθ]θ; θαύ ὮὈΥ δεὰ Ὀγ 

ψ6ὸ7 ἀἸβοογη ἃ Κιηᾶ οὗ θυ -ἴσαοκ, δμὰ αἱ 1δβί, 161 δὼ πού ΔΙξοροίθοῦ 

τηϊδία κου, Ὑ1 ἃ σον Ἀ}{{10 ἐπουρθΐ ἀπ ὙΟΥῪ βοῦον ἀϑδ!ηρ ψ ἢ 

αἰ βου 68, γ1ὸ ἃσὸ δὺθ ἰο χοβύοσθ δῃ οἹὰ ἈΙΡΉΎΤΔΥ ἴῃ 48}} 1.8 ὁοΙ- 

φἰθίθιῃθββ. 

46. Ὦ Κλεινία, πολλὰ τῶν ἔμπροσϑεν καλῶς ὕμνηται, σχεδὸν δὲ 

οὐχ ἥκιστα τὰ τῶν μοιρῶν προσρήματα. 

ΚΑ. Ποῖα δή; 
4. Τὸ «Αάχεσιν μὲν τὴν. πρώτην εἶναι, Κλωϑο δὲ τὴν δευτέραν, 

τὴν "Ἄτροπον δὲ τρίτην, σώτειραν τῶν λεχϑέντων, ἀπεικασμένα τῇ ΄’ 
τῶν κλωσϑέντων τῷ πυρί, τὴν ἀμετάσσροφον ἀπεργαζομένων δύνα- 
μεν" ἃ δὴ καὶ πόλει καὶ πολιτείᾳ δεῖ μὴ μόνον ὑγίειαν. καὶ σωτηρίαν 
τοῖς σώμασι παρασκευάζειν, ἀλλὰ καὶ εὐνομίαν ἐν ταῖς ψυχαῖς, μᾶλ- 
λον δὲ σωτηρίαν τῶν νόμων. ἡμῖν δ᾽ ἔτε μοι φαίνεσϑαι δοκεῖ τοῦτ᾽ 
ἐλλεῖπον τοῖς νόμοις εἶναι, πῶς χρὴ τὴν ἀμετάστροφον αὐτοῖς ἐγγίγνε- 
σϑαι κατὰ φύσιν δύναμι. 

Ι “11 ποί ἰχοῦθ]θ γοὺ σι [89 αὐξαχαρίε Αἰχϑδαν πιαδᾶθ: μοῦ 
δγ6 016 8πὰ 4]1] χᾶπάοτῃ ρθδεθβ, ΟἾΪῪ 6] ϑοχίουβ, χδίμον ἱμᾶϊοα- 

. ΟΩΒ οὗ δὰ οὐβίδοὶθ ἰβδη αὐξοιηρίβ (ὁ χϑίλσουθ 1. Ἧ 6 806 (δυβ 

ἸΏΠΟΙ, ἐμαὶ 8δβ [06 ἀθβΥ ΑἰΣΟΡΟΒ. Ῥγθϑοσγοβ (ὴ9 ὙΟΥΚ οὗ [ῸΣ 

βἰβίοχβ, τὰ πλωσθϑέντα, 80 ἨΘ ὙΠΗΒ65 ἐπαέ Ηἷβ διὰ 15 ἔν θη θ᾽ τγοσὶς, 

τὰ λεχϑέντα, Βμου]ὰ Β6. τπιδᾶρ ἀμεεάστροφα. ΝΥΝ Αἰγοροβ οἀππηοί 
Βο σώκειρα τῶν λεχϑέντων; ἰξ ἴδ ἐποχοίοχα ᾿βαΐθ, αὐ Ἰϑαβὺ ῥσογίβίομδ!ν 
Βο, ἰο τχῖίο τὴν ᾿ἄτροπον δὲ τρίτην σώτειραν. τῶν ΔῈ.“ Ἐχϑέντων---- 

1) Δο[1. ὅς. 8. 
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ΤῊΘ αἰ]αβίοη ἰο (80 Ὑ770}} Κπονχῃ τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι 18 οὐνουδ, 

δηὰ ᾿ιδίϊθθ8 τυ ἴῃ ρἱδοῖης σώτειραν (ΒΒ ὈΥ 1[80, ΤΊθη 716 οοπιθ 
ἰο ἀπεικασμένα τῇ τῶν πλωσϑέντων---, ἀπ [80 ααποϑέϊοα ἴ8; ψ89 
ΟΥ ψΗδΐί ἐβ τηδὰϑ 11ὸ ἰο σμαὺδ Βαΐ (παΐ απθείϊοῃ 18 Βοοσι ϑηβυγοχθα. 

ΤῊθ φγϑοβοσυδίϊοῃ οἵ ὑποὶν δαί θβ 18 ἰο 86 τιδᾶθ 1ἴκὸ ἴο {86 ργθ- 

βοσυδίίου οὗ ἐμ ἔδίαὶ ἐμπχοδὰ, Βυὶ 88 ἀπεργάξεσϑαι τηυδὺ Ὀθ6 ἐμ 
δοὲῖ οὗ {μ9 οἷά τϑῃ, δηὰ 88 ἰπ {μ6086 ΒοΟΟΚΒ γ͵οὸ δηᾶ Ηγο οἵ κἷχ 

ἰπϑίθποοβ οὗ μεϑα Ὀοϊης οοηδουπᾶοα τἱιξι ἐμ0 μδυεοὶρῖ8] ὁπ α 1, 

μενος μενη ἄο., 1ξ 15 που πἈ116 ἐο ἐσν ἀπεργαξώμεϑα, ἀπὰ {π6χθ- 
ἴοχϑ ἰο δἀαρὺ ἀπεικασμένοι ἰο 6. ΤῺΘ τοοτηθαΐ {πὶ8 8 ἄοπϑ [ἢ 
τοϑὺ οὗ πὸ βοηΐθῃοϑ οοσγϑοίβ ἰ(ϑ61. τῶν δὲ λεχϑέντων, ἀπεικασμέ- 
νοι τῇ τῶν κλωσθέντων σωτείρ Α1, τὴν. ἀμετάστροφον ἀπεργαξώ- 
μεϑα δύναμιν. ΤῊ τοπιδϊ μοὶ 18 ΠἸΚουγ89 ἐδ]; Ὀὰδ ἴῃ (η9 ἄτεί 
ὈΪδο9 ἃ 11{{|6Ὸ ἐπουρῦ Ὑ111} βοοὰ ΒΏΘΥ τ ἦοιν {Π]ὶ8 βοῃηΐθῃοθ 18 ἰο 

Ὀ6 οοπποοίοδα ὙΠῸ ἐδθ ἔογοροίΐηρ, δῃᾶ ἃ ᾿1{{10 Ιογ6 Ὑ1] βυΐβοθ 

ἴο ΟΙΘαΥ ΑὙΤΑΥ ὙΠΑῚ 185 δὲ οὔοθ δὴ ἱΠΡΙΟΡΙΊΘΙΥ δηᾶ ἃ ἰδαίοϊ ον. 

εἰ δὴ καὶ πολίταις καὶ πολιτίσι δεῖ μὴ μόνον ὑγίειαν "κ. τ. ἕ. 
Α βμοσίοσ Ὀαΐ θαυδ}]ν οοττρύ Ῥᾶβϑβᾶρθ 15 10 ἰδθ θη ΒοΟΚ, 

Ρ. 906, σ. γιγνώσκειν δὲ αὐτήν, ὦ πάντων ἀνδρειότατε, πῶς οὐ 
δεῖν δοκεῖς; ἣν τις μὴ γιγνώσκων οὐδ᾽ ἂν τύπον ἴδοι ποτέ, οὐδὲ λό- 
γον ξυμβάλλεσθαι περὶ βίου δυνατὸς ἂν γένοιτο εἷς εὐδαιμονόαν τε 
καὶ δυσδαίμονα τύχην. ΤῊ8 αὐτὴν γοῖογΒ ἰο τὴν συντέλειαν. “ὙΠπαὶ 
γοὺ 0411 ἐμ πορίϑοί οὗ δ9 αοἄβ, γοὰ 8ὸ 0811, Ὀθοδῦβα γοὰ ἀο 

πού πηἀοχβίδπα ἐμαί 411] ὙΒΙΟΣ π0γ ἄο οομίτθαΐοθ ἰοὸ ἃ ζτθαΐ 

Μγ 1010. Υο πιὰν ὑποχοίόσο ἰσγϑμδῖαίθ συντέλεια Ὁ 7οΐμί αοίἰΐον. 
ΤῊ ἔπθη (6 γουΐ 165. ἰο]ἃ ἐπαῦ 6 τωυϑὲ κῆπον. Βαΐ 1 18 ὑτο- 

οἰδοῖν ψδῦ Ἦἢ6 οἄπηοί ΚΗΟΥΎ, 8δηα, ποῖ ΚηονΊεηρ, οὐραύ ἰο ἀϊδίσαϑι 

ἮΠ8 οὗὟῃ Ἰαθρτηθηΐ ὁοΟποθσιΐηρ ἢ 6 ῬΥΟΒΡΟΥΪΥ οὗ {869 τ]οϊκοα. 

ἘΠΒΘΌΪΒ ἴῃ ἀποίίηρ (μ͵8 ρϑββαρο 888 πρὸς οὐδὲν, ἰο ΜΒ Ὁ. [68 
88 ἃ οογγϑοίϊομ ἴπ {η6 Μαγρίη πόσου δεῖν, ἀπὰ Αἰ ποὰρἢ {18 γοβίβ 
05 ΜΒ δυοῖν, δηᾶ 8 οοδδγιαθᾶ ὈΓ (Ὡ0 οογγπρὺ τοϑαϊηρ ἰῃ 

ΕΒΟΌΙΪΒ, δηὰ γ]0148 Π9 ΟὨΪῪ δάπηι881}}]9 δϑηβο, (πὸ αἰ ίουβ μανθ 

Ῥαββϑᾶὰ 1 οὐϑσ. Αραΐῃ ἰβουρῃ ὙΘΟ ΠΙΔῪ 180 ἀνδρεῖος ᾿ΚΟΠΙΟΘΙΠΥ οὗ 
80 ΠΑΡΑΒμΘα τηδη, (ἢ 18 ποὺ 6 Ιδηρτιᾶρθο οὗ Ἰῃοϊοῦθ (0 ἃ 

γουΐῃ οὗ 1π8.6] ὑθμᾶθμποῖθβ: δηα ΠοΥΘ, ὙΠΘΙΘ (ΠΘΥ͂ 70 σι παρ; 

πα οὗ 18 δ ΚηθθΒ ἀηᾶ ἱποθρδοϊίγ, (μ89 τογὰ 18 δἰψορϑίονῦ ὑπ- 
Β 1 {40186δ. 1 πᾶγὸ πὸ ᾿ιοδίαίϊοη ἴῃ τϑδᾶϊῃρ; γιγνώσκειν δ᾽ αὐτὴν, 
ὦ πάντων ἀχρειότατε, πόσου δεῖν δοκεῖς; ὝὙου ὙΠ Ὄὔδθσγο ἐμαὶ 
(196 τρϑχθ βυρβίϊξαϊοη οὗ χ τιᾶκοβ (ὴ9 ψ1010 αἰ ἴθγθηοθ οὗ (δ9 





ΤΗΒΕἙ 

ΡΗΠΜΒΒΟΌΒ ΟΕΡΙΑΤΟ 

ἘΕΘΙΤΕ. ΒΥ 

ΟἸΑΒΙΙΕΒ ΒΑΡΗΑΝ, 



χ ΓΈΕΤΤΕΝ ΤΟ ΤΗΟΝΡΒΟΝ. 

ὑπογράφεται :ΞΞ βίων σχήκατα κατὰ τρόπους τοὺς τῶν ψυχῶν δια- 
στήσασϑαι, 1Ίοαγο σχήματα ἰο πᾶ ἃ γοβίτηθη ΘΟ ἰξ οἂπ, ΟὨ]Υ͂ 
πού ἴῃ {μὶβ θχί, ίο ΟΝ ἐδ 18 ἃ ΒΙΣΔΉΟΥ, δηα 1 σομβοϊπάό ἐμαί, 

πὲ δα ἰδὸ :ηἰουροίαξοσ Ὀοτσογοὰ ἔβὸ ποζτὰ σχήματα ἔτοιῃη {Π0. 
ΤΟ] οσσίηρ οἷφαθο, 580 τ θΩ ἨΘ ἰμδοχίθα ὄνεωσ αὐεῶν τὰ τρουνιδεῖα 

καταβάλλεσθαι, Ἠθ ποὶρθὰ Ὠἰτηβ6}} ἔγοπι ψμαξ ρσϑοθᾶσᾶ, ὙΠιο πϑοᾶβ 
510}} ἃ! Θχρίαηδίϊοη οὗ ἃ Ἀ]δὺ ροη ψοσᾶβὶ δηᾶὰ 18 ποῖ ταὐτὸν 
κ᾿ φ. ἐ. δρᾶν ὀμρουρῃ. ΤΏΘη ἀραὶπ Ὑμαὺ πᾶν τἷῪοῪοκ͵ (0 ἀο ὙΠ ΔῸΥ 

μηχανήηὶ 1 (ϊπκ ἰδ οοτύαϊη ἐμαί ποίᾳ μηχανῇ Ὑ88 δἀᾶοα, Βόσϑπεθ 

ΒΟΙΠΘ 000 ἀϊὰ πού 866 126 Ῥαχροτέ οὗ καὶ ἱπ καὶ τίσι ποτὲ τρόποις. 
ΟΥ οουχεθ 'μοὲ ουριι ἰο Ὅθ Θχρο]]6, απὰ 88 ἴοσ τὸν βίον 11 Ιοὐκα 

ΨΟΣΥ Κὸ 8 ψῖβι ἰο Ὀτίηρ Ῥδὸκ ἐμ τῶν βίων ποι τὸ δὰ Ὀ6- 

ἴοτο.--- 6 ποχέ βϑηΐξθθθο Ὀαΐ ουμϑ ἐπειδὴ δὲ ἐνταῦϑαά ἐσμεν, εἴ πως 
διὰ προσήκοντός τινος αὐτὸ πράττοιμεν, ἴσως ἂν ἡμῖν σύμμετρον ἂν 
εἴῃ 8 ποΐ ΨΘΥΥ Οοἶθατ, ποῦ Ὑ{11 (μ0 Θριϑοίίας οἵ διὰ προσήκοντος 

τενὸς Θοτμμθηα 186] ἰο γοα, Βα 414 5 [9 γα] ϑορταρμῖοδὶ ἐτὶπ 
οὗ ΑΡΑ͂, δμὰ εἴ πως ἄρα προσηκόντως αὐτὸ πράττοιμεν 5606πὶ6 4]] 
ὑμαΐ 18 τραθϊχοά, ν, “ὯἯΟ διὸ (}6 μ᾽ αγίηἷπρα οἵ ἢ Θοῦβ, δηὰ 

ΟὟ Ὀθδὺ ϑαγηθδί, βιοδ 88 1 18, δομῃβδίβ ἴῃ δοίδιηρ 88 580}, δπὰ 

Ταϊοϊοῖϊσ θοίοτο ἔθ. Ῥϑορὶθ πονγ-ϑιἀαγθ 880 ἰ(μδ ΔΙ 18 {89 

ΒΟΙΙΘῸΒ γᾶτί οὔ [1ἴ8, δπὰ Ῥοδοθ ἐπ Ῥ]αΥα] γατῦ; {πῸ8 ΠΟῪ ταδῖκθ 

(16 βοσίοαβ ἐο 06 ἤὸν (ἢ βακθ οὗ [89 ρὶαυἕυ)." τὸ δ᾽ ἦν ἂν πο- 
λέμῳ μὲν ἄρα οὔτ᾽ οὖν παιδιὰ πεφυκυῖα οὔτ᾽ αὖ παιδεία ποτὲ ἡμῖν 
ἀξιόλογος, οὔτε οὖσα οὔτε ἐσομένη. τὸ δή φαμὲν ἡμῖν γε εἶναι 
σπουδαιότατον, δεῖ δὴ τὸν κατ᾽ εἰρήνην βίον ἕκαστον πλεῖστόν. τε καὶ 
ἄριστον διεξελϑεῖν. τίς οὖν ὀρϑότης παίζοντα ἐστὶ διαβιωτέον, τέναρ 

δὴ παιδιὰς ϑύοντα καὶ ἄδοντα καὶ ὀρχούμενον. τὸ δ᾽ ἦν ἄρα ταθδῃθ 
πο  μ8η ΟὈΥματῖαβ πηἀθογβίοοα ὃν 1. 1 βου ἃ τϑμᾶρυ τ: ““Ὗ ΒΟΓΘδΒ 

ψ6 δγθ ἔουπᾶ ἐμπαὶ πὰ νὰσ ἄς." ΤμῸ βίορ ββουϊὰ 6 σϑιιουϑθα 
ἔγοπι ἐσομένη, ἀπὰ τὸ τητβί χϑϑᾶ, ὃ δή φαμεν ἡμῖν γ᾽ εἶναι σπου- 
δαιότατον. “(ἼὙαΥ [88 πΠ0 δροχὲ ποὺ ϑἀπορίϊοῃ ὑγοσέῃ τηϑῃ οηπρ, 
απά ἰο ἤαυε [ἠκαὶ 8 Ἰχδὶ Ὑμαὶ ψγὸ αἴτια ἰο ἈῸ τησβύ βουίουβ." 
Βυὺ 1 γοῦὺ ᾿πεῖδῦ ρου Ὀγθέοσεϊθρ ὦ ... σπουδαιοτάτω, ποπ ΓΘ- 

μωρμπαόο. Τῇ χοϑὲ 1 σϑδᾶ ἐδιβ: τίς ΟΥ̓Ν Ἢ ὀρϑότης; τίνας δὴ 

παιδιὰς παίζοντα ἐστὶ διαβιωτέον; ϑύοντα κ΄ τ. ξ. [Ὁ ἴ6 ᾿ἸῃοΣΘα 016 
πᾶῦ Δ οὴθ βῃου]ὰ παγὸ αἰξοιιρίϑα ἰο οοτγϑοῦ {Π18 Ῥδϑβαρο, διὰ 

(μα οὐμοσα βιουϊὰ μᾶγο δἀορίθα ᾿ἷβ οοχγϑοίϊου, δπμᾶ γοί 411 δ ῦθ 

οοηβθηϊθα ἐο Ιθᾶγθ βίο δῃ δοθυχα! υ 88 παιδιὰς ϑύοντα ἴῃ [Π0 
ἰοχί, 
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804, 8. πρὸς τὸν ϑεὸν ἀπιδὼν καὶ παϑοὦν--- 5 ἴξ οποθ δ ἐ- 
κότα παϑώνϊ νυ, Ῥογθαρθ γοὺ ὙΠΡ Δρρσουθ οὗ οὐχ ὃν μὲν ἄν ὁ 
πατὴρ βούληται [φοιτῶντα) ὃν δ᾽ ἂν μὴ ἐῶντας [τὰς παιδείας]. 
Ὁ ἃ Ε. τὰ αὐτὰ δὲ δὴ καὶ περὶ θηλειῶν ὁ μὲν ἐμὸς νόμος ἂν εἴ. 
ποι πάντα, ὅσα περ καὶ περὶ τῶν ἀρρένων, ἴσα καὶ τὸς ϑηλείας 
ἀσκεῖν δεῖν. καὶ οὐδὲν φοβηϑεὶς εἴποιμ᾽ ἂν τοῦτον τὸν λόγον οὔτε 
ἱππυιῆς οὔτε γυμναστικῆς, ὡς ἀνδράσι μὲν πρέπον ἂν εἴη, γυναιξὶ 

δὲ οὐκ ἂν πρέπον. ΝοΥΟΣ ψὰ8 ἃ Ῥδδβαβθ ἸΠΟΣΘ ΙΑ ΣΘΙΘΌΪΥ Ἰηύοτ- 
Ροϊαίθὰ ἔμδὰ ἰμϊ8. ἘΕἸἾχοὶ Ηἷ8 Δ βρθδῖκπ, δηὰ ἰπϑη ἦσ βρϑδῖκβ: ΗΪ85 

ἰαν πουϊὰ βλν ἐδ9 βᾶταϑ δρουῦ Ἰσοιθθῃ 88 δρουΐ ταθη, ἐῤαέ ϑοπεπ΄ 
οὐρήξ (ἰο ὅδ ἱγαϊποί απά αἀγιϊεα ας πιμεή. ΑἿΥ͂ 006 ὙΠ8ΒΟ ΚΗΟῪΒ 

ναὶ ἴσα καὶ 18, 111 ᾿τϑίθοιαθ ἐπθ οοπ͵θοίαγο, ἩΔ16Ν Ἰοΐμβ ἴσα καὶ 
δ οὐδὲν φοβηϑεὶς 1), ἀπᾶὰ 80 μοίδ χἱὰ οὗὨ (δῖε τοροξου δρουῦίΐ 
Ια; πὰ 88 (9 16 18 80}}} [89 βιθ᾽]θοί, 86 δρυσίοια εἴποιμ 

ἂν δὐδβοομᾶβ ἔγζοτω Ὀοΐοσθ ἐξ ἢ 
80, 8. ἐκ τῶν αὐτῶν τελῶν καὶ πόνων. Τμΐδ ἰθ6 παίχαθ; [ΟΣ (ἰ 

Ὑοαθα δἀὰ ἐποῖΣ ἸΔΡΟῸΣ ἰο ἐπαί οὗ ἐβὸ θυ, Ἐθδὰ πόρων. οσ. ἐν 
τούτοις. ῬΟΣθΑΡΕ ἐν τούτῳ γ᾽; ἵπ (ἠδ πιεαπινήϊξίε, Ὁ} 6 πᾶς ζοππὰ 
ΒΟΠ1Θ Ὀούΐϊος ΣΘΆΔΟΙ8. 

806, Δ. ΑὉ9 ἀργοὺς μὲν ταλασίας 18 ορροεοᾶ ἰο ϑεραπείας δὲ, διὰ 
ποὺ ἰο ἀσκητικόν τινα βίον, ἴον δέ τινα τὸ βιιουϊ ἃ χοδὰ δή τινα. 
ΤΊ ζ0 ΠΟ 8 ρϑϑβαρο ὙΔΙΘΒ τασδί θῸ ρίνθῃ ἴῃ 18. ὙΠ80]0 δὐδίο. 
τῶν δὲ εἷς τὸν πόλεμον μὴ κοινωνούσας, ὥστ᾽ οὐδ᾽ εἴ τίς ποτε δια- 
μάχεσϑαι περὶ πόλεώς τε καὶ παίδων ἀναγκαία τύχη γίγνοιτσ, οὔτ᾽ ἂν 
τόξων, ὥς τινες ᾿“μαζόνες, οὔτ᾽ ἄλλης κοινωνῆσαί πονε βολῆς μετὰ 
τέχνης δυνάμεναι, οὐδὲ ἀσπίδα καὶ δόρυ λαβοῦσαι μιμήσασθαι τὴν 
ϑεόν, ὡς πορϑουμένης αὐταῖς τῆς πατρίδος γενναίως ἀντιστάσας φό- 
βον γε, εἶ μηδὲν μεῖζον, πολεμίοισι δύνασϑαι παρασχεῖν ἐν τάξει τινὶ 
κατοφϑείσας; Σαυρομάτιδας δὲ οὐδ᾽ ἂν τὸ παράπαν τολμήσειαν μι- 
μήσασϑαι τοῦτον τὸν τρόπον διαβιοῦσαι, παρὰ γυναῖκας δὲ αὐτὰς 
ἄνδρες ἄν αἵ ἐκείνων γυναῖκες φανεῖεν. 1 ποοᾶ ποῖ ρῬοϊπέ οὐ [9 

ἸΏ ΡΟΒΒΙ 1] }198 οὗὨἨ {(Π}8 ρᾶβϑαρθ, τὸν χοξαϊθ (ΠΘῚΣ, Ομ δυιρίουβ. Οπθ 

Βρϑοϊπηθ οὐὗὁἩ ἐμοὶν Ἰοχῖο Ὑ1}} βυξῆοθ. Ὑ7ο πδῦθ κχοινωνούσας, δυ- 

νάμεναι, λαβοῦσαι, ἀντιστάσας, κατοφϑείσας. “1 15. ποίίηρ: 

(89 ποιρϊ ΔΕ 729 ἸΏΔΥῪ ῥχϑοθὰθ ἐμθ ἱπβηϊγο", Ὑε;! δηᾶὰ 80 τηδὺ 
[16 δοουβδίϊγο; Ῥαΐ οδὰ Ὀοίῃ Ὧο 80 παι οσθη Υ---δοὴά ἴῃ ὁπ6 δηᾶ 

{η6 βᾶτηθ βοηίθῃοοῦ ΤΏ18, δηὰ ἐπ 9 θαρθασίβια οἵ ὥστε οὐδὲ βαξῆοθ 
ἰο ΒΘ {π6 οοπαϊϊίου οὗ (86 ἰοχί; Ὀαΐῤ ὙΒΘΥΘ 18 {110 γϑτΠΘαΥ ἰο 

1) Οπι ες ἑὰς ϑηλείας ὠσκεῖν δεῖν. 
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οοθ ἔοι ΕὟὙΟΩ ἐῃ8 παίατο οὗ ἐῃὴθ9 δυριηθοί. ὙΠ Οἢ ,18 {0 

οΥΒΘ οαδοὶ ἐδα, ἀθβουροᾶ ὈγΥ πορϑουμένης τῆς πατρέδύς, οὐ διδέ 
ΕΘΝ 18 ἤθσο Ο41108 διαμάχεσθαι περὶ τῶν φιλτάτωνὶὲ ἘΠ Ἰαἰίοτ, 
ὙΠΟ. ἀθιπαπᾶβ πιοϑὲ Θοῦγαζθ, (0 ΒΡρϑᾶν ἐν τάξει, οὐ ἰσ 86 ἐἢθ 
ὙΓΘΔΡΟΏΒ οὗ 0ὁ1056 ρθη! ἘΠ Ἰαίογ. ΤΉθη ΨΥ ἀοο8 δ6 ΘΔ ΚΘΝ 

Πῖβ. βθιίθηοθ ὈΥ ρυξηρ (ῃ6 ΌΥΒΘ σ880, δῃᾶ (0 στοδίοβε ᾿ἰπϑύϑῃοθ 

οὗ οουγχαρο, βγτούῦ Μουθουῦον ὙΠαὺ ἃ ΟἸυτηδΥ ἀσταηροπιθηΐ ἴθ (δ Ἷ8, 

{πε|. ἢ6 βμουϊᾶ ἰηὐοσσαρὶ ἷβ ΘΧατα}]68 οὗ ταν ἶθ ἔθτπαϊεβ, (ἢ0 
Απιάζουδβ, Μίηθσγα, ἰμ6 ϑασταδίϊαι οϊηθη, ὈΥ ἃ ἰοηρ β8θηύθῃοθ 

ψ 05 ταῖρηῦ πᾶν ΔΒ 0611] δρρθαῦθα ᾿θἰβοσοτθἣ---Π ἀϊὰ ΔΡΡΘΌΣ 

ΘἰδουΠοσθ, {11} βοπιθ ὈΪποσοσ ἸΘε ἰδ οαΐ, δἀῃπα ἢ6 βδτηὸ ΟΥ̓ ΒΟΙΗΘ 

θ4041 ὈΙΠάΘΥοΣ Ὀχουσιύ Ὁ ὈΔοΚ, ποὺ ρμοδενιεπίο, Ὀαΐ ἰὨτουῆ 8 

Ῥχθθο ἱπ᾿ {Π9 ἰθχύ, ΒΥ χϑ- σδηβροβίηρ ψμδὺ 888 Ὀθθὴ ἀἰϑρδοθᾶ 
Ὑ6. ΒυΣΙΠΟΌΙ ΠΘΑΣΪῪ 411 (680 ΟἸ που] 1608, ρυδτατηϑ[108) δηα χἈοίοτ- 

681;. ἔογ (80 τοϑὲ ψγὸ πυυδὺ ἐὑχαδὺ ἰο ῥχόρδθ]6 οοηθοίατο. τῶν δ᾽ 

εἰς πόλεμον μὴ: ποινωνούσας, ὥστε (πορϑουμένης αὐταῖς τῆς πατρί- 

δος, γενναίως ἀντιστάσας φόβον γε εἶ μηδὲν μεῖζον πολεμίοις δύνα- 
ὅϑαι παρασχεῖν ἐν τάξει τινὶ κατοφϑείσας) ;---4}} [μὶς ἄθρομᾶθ ἀροη 
φῶμεν δεῖν ξῆν ; ΤΉΘΩη [0] ονγΒ (π0 ἀϊτϑοί. οὔδ᾽ εἴ τίς ποτε διαμάχεσϑαι 

περὶ πόλεώς (πόσεώς ὃ) τε καὶ παίδων ἀναγκαία τύχη γίγνοιτο, οὔτε 
τόξων, ὥς τινες ᾿Δμάζονες, οὔτ᾽ ἄλλης κοινωνῆσαί ποτε βολῆς μετὰ 
τέχνης δυνάμεναι (φανεῖεν ἂν) οὔδ᾽ ἀσπίδα καὶ δορὺ λαβοῦσαι μι- 
μήσασϑαι τὴν ϑεόν, Σαυροματίδας δὲ οὐδ᾽ ἂν τὸ παράπαν τολμήσειαν 
μιμήσασϑαι κι τ. ξ. ο. ΝῸ ὁ10 ἠθοᾶ ἀἀθθρδὶν οὗ τηακίηρ ἃ ὈΥΠΠΠαπΐ 

ὀογτϑοῦοῃ : βία! ΠδυπιΒ οὐχὶ ἥμισυν Ἰουπάθαά οἡ {π6 τϑϑᾶϊηρ οὗἩ [ἢ6 

μοϑὲ ΜΗΙ͂, οὐ 41’ ἥμισυν ἰβΒ ἀρϑοσγίηρ οὗ τσοὶ Ὀχαῖβθ. Ἑ, ΕῸΣ 
ἀποτελοῦσιν ἰξ 18 ΔΡΒΟΙ ύΘΙΥ πθοθαβασ (πᾶ τὸ τοδὰ ἀποτελοῖεν. 
Ἴ}ο χρίδπδίδου οἴἴοσοᾶ ὈῪ Αβὲ οὗ αὐταῖς ἴῃ παίδων τε ἅμα ϑη- 
λειῶν καὶ τῶν μητέρων αὐταῖς, (μαΐ 10 18 μαὺ ἔοΣ αὐτῶν, 8. ΟὨ]Υ͂ 
ἴοο 1 πιϑὴγ οὗ δὶβ ποίθα οῃ {Π69 Τιᾶνγ8; αὐταῖς, 88 1 ποοᾶ ποί 
(611 γοῦ, 18 ἐμδῖβ δοογδῖπι. Βα {118 ᾿θα4β τὴ ἰο οὔΥ' ἃ οθῃ]θοία 

οὐ {μ6 τογᾶβ ᾿τηπιθαϊδίθὶΥ ργϑοθᾶϊπρ. ξυσσίτια δὲ κατεσκευαμένα 
εἴη χωρὶς μὲν τὰ τῶν ἀνδρῶν, ἐγγὺς δ᾽ ἐχόμενα τὰ τῶν υἱέων, αὖ- 
τοῖς, ἱπείοδᾶ οὗ τὰ τῶν αὐτοῖς οἰκείων ὨΐϊοΟ. 18 8 πιο γαρίθ 

ἀοδισηδίίζοη. ΕῸΣ τ ϑαΐ οδῃ οἰκεῖοι τηϑαπὸὺ Νού 8 ἸΏδη 8 δοιβθ- 

Βο]ά, ἴθ᾽ ἢ18 ψιΐθ δα ἀδαρῃίουβ ὅτ φγουἹθα τὶ ἃ τηθβϑ8- 89 
δρασί; οϑυίδιῦ πού Ἦ18 εἰο᾽μεδίϊοβ, ὝΏΟ ἃΥθ ποὺ ΤΡ ΘΓ5 οὗ 8 

συσσίτιον ; ἀπ οΘΥἔΔΙὨΪΥ ποὺ Ὠὶ8 ἔσθ ἀθ 80, Ὀοὶπρ οἰ Ζθη8, σου] 

8. νὰ αἷπι. ΟΥ̓ ὁουγβο τῶν αὐτοῖς οἰκείων 18 πο 80 Ραὰ 88 τῶν 
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αὐταῖς μητέρων, Ὀὰΐ ψμδὲ τχῖίος ᾿ουἹὰ ΟΥ̓ ἄγθδια οὗ ρυξεπρ 

ἸΔΟΥΘ ἰμβδὴ τῶν οἰχείων ἴῃ βΒυοὴ ἃ οδβδοὸῦ ὙᾺΥ (πὸ γουΐῃβ δ1θ 

ἀρατί ἔγοια ἰδποὶν ἐδίμουβ, Ὀπαὺ (89 οἱγὶβ διὸ σι ΠΟΙ͂, τοί 6γ8, 

ἱΒ οὐτίουα ἰο ἐμπαὲ στοαῦ πιρὴ]γθ ἱπ 811 ἰγυΐδιαβ, (Π9 τοϑδηροὺ 

οδρδοξέῃ. 

807, κ. Βανίηρ φγουιάθαᾶ [89 τρϑαρθγβ οὗ μὶβ οἷν υἱέϊ {ΠΟῪ 

ῬΌΡΙ1ο παθ818 απὰ ἔθείλγο οοσαραίίοηβ, 6 δϑῖκβ ΒΘ ΠΟΥ ΘΟ}. ΤΠΘΙΩΌΟΣ 

88 80 ὨθΘα ] δρᾶ βυϊίαθ]θ πουῖς Ἰοῦς εἶτα ἰο ἄο, ἀλλ᾽ ἐν τρόπῳ 
βοσκήματος ἕκαστον πιαινόμενον αὐτῶν δεῖ ζῆν; Ι 5861} οὔιον; γοῦ 

ὯῸ ἀχουθθ ἔοσ αἰξθεϊηρ {π|8 Ἰπΐο, ἀλλ᾽ ἢ τ. βι ἐ. ἀ. π. διαζῆν. Ιτὰ- 
ταϑαϊα οὶ αἴοσ, ὁ μαγὸ οὔχουν τό γε δίκαιον φαμὲν οὐδὲ καλόν, 
οὐδ᾽ οἷόν τε κι τ. ἔξ. ὙΒΟΣΘ ρδὶῃ {16 ΘΧΡΙἀϊηὸγβ τολμῶσιν ἀδύνατα. 
Ι κεοαὶ, οὐκοῦν, (τό γε δίκαιον ΦΑ͂ΝΑ1)ὴ οὔτε καλόν, οὔϑ᾽ οἷόν 
τε---. 8. τετρυχωμένων. ῬΥΔῪ ἀο ποΐ δἰᾶγπι γουχβοὶν 1 ὅσπὰ ποῖ 
οϊηρ ἐο ἀϊδοῦβθ (Π6 τηθχλέβ οὗ {π6 ψοσὰ: 1 ΒΙΡΙΥ ΟΟΡῪ ἰὺ ἔγνοια 

ἴθ Ζυσοῦ ΕΗ ΟΣ πὰ δοῦ 10 ΠΡ 88 ἃ τρϑυὶς [0 ὈΠΎΓΕΥ γϑϑᾶογβ; 

0, ὙἘ110 8] 1] πρ΄ οὐϑσ {88 βιλοού βυχίβοθ, Ὑ11}, Ὁη]088 ψασηοᾶ, 

δα ἐποτηβοῖνοθ Βα θ}}ν 1 ἃ ΨΘΟΣΎ ΘΟΙΑ ΟΣ 1985 ὁμᾶθα. μὲ τσἠοίο 

ραγαργαρὰ 5 πεδδίπβ, ΟἸΟΣ Ὀθοδῦβο ἃ Ῥᾶβθ ἴῃ (᾿}6΄ βοῦχοθ οὗ ΟὟΥ 

ΜΗΔ νγαβ Ἰοβίέ, οσ θϑοδιβθ ἐῃ9 ρᾶζθ ψ8 ἰοῦ τετρυμένον ἰο ὃ6 ἀθ- 

οὐρμοσοᾶ. Ἡον [15 [118 ἰο 00 Ῥγογθᾶξ ΒΥ ὑπ] 8]]0ἃ Ῥγοταΐβθα. 
Ἣθ δβῖβ τίς δὴ τρόπος τοῦ βίου ἀπὰ ἰμ6 τοβί, δμὰ δῆήοσ ὁ ἀ6- 

βουϊρώοῃ οὗἩ [μϑὶν τωϑᾶβθα, ἢ6 αραΐῃ δαῖγε ἄρα οὐδὲν λειπόμενόν ἔσει 
κ. τ ξ. Τμῖβ χαθβέξοῃ. ἢ6 ἄοθα ποῖ δηβΥΘΣ, ΠῸΣ 88 [0 ἰο]ὰ τ 
πον ΒΘ ῬΧΟΡΟΒΘΒ ὅο Θθοᾶρο ἔγχομι πἷβ ΟὟ ῬΥΟΡΏΘΟΥ, δαὶ ἰἢθ80 

Ὑ9}}- φπα! οπθα ΟἽ Σθπβ οὐὗὁἨ ἷβ Ὑ11} πθορθβαυΠ Ὀθοδπὴθ (110 ῬΣΘΥ͂ 
οὗ βοὴὼθ ὙΙΣΥ͂ ΠΌΠΟΥΥ ἀαχοάουθ. Αμὰ γοί ἰμδί δ ἦας ροϊτιίοα 

ουΐξ βοῖηθ θϑϑοδρθ 18 ουἱάϑηΐ ἔγουυα (86 βοαῦϑὶ, ψπὲοΒ ἩΑΘίΠΟΥ ὁοτ- 
χϑοίθᾶ ΟΥ Ἰ6δν 88 1ὑ 18, οδϑῃ γἱϑιὰ δαξ (18 βοθθθ. “ΤΟ οαπηοῦ. ΠΟΡΘ 

(μδὺ αὐῤ ἐλίς “1 Ὀθ: ἄσῃθ Ὑι στοδὶ τη ύθηθβϑ, 68 ἸΟ Ω᾽ 89 οἰ θη 

μᾶῦο βθρᾶχϑίθ Ββουδοβ." .41ὲ| οὐκ! ἢ “Βαΐ 1ὸ ἐδε ὁέῤεν" βϑοοομᾶ-θεϑὺ 
Ταθδβασοῦ 01 ἰτ]ο0,---",, λα! οἱλο»ῦ “Βυξ τῖθὰ ἐξυδηρ δό ᾿αγθ 

γοί δποίδον ἀαΐν διὰ ὑμαὲ ποὺ ἃ β148}} οπιϑῦ.--- ισίπρ ἦοιυ Μαγάϊίν ; 
88 16 Ῥ]αῖῃ ἔγοσα (1.9 οοῃίοχέ, ἀπὰ ἔγοτι {πθ' 9668ε]; Βαΐ [1989 Ῥγϑ- 
οορίβ οὗ Βαχαϊμοοῦ, γοϊαπίανγ ῬθηδῃοθΒ ΟΣ ΨΠΔίΘρΥοΣ ΠΟΥ “670, 

ἀηῃα {Π6ῚΥ οἰἶθοίβ οὐ {πθ ομαγδοῦθρ, ἃχθ 8}}. ΟΆΘθ, δηἃ 885 ἃ ὑσχοοϑῦ 

οὗ (86 αἰ]ροποθ πιὰ ἩΒΙΟῺ Ῥ]αύο 18 γϑδᾶ, ποΐ δὴ δβίοχίβε σοαυκβ 

ὙΒΟῚΘ ΠΟΥ ΜΟῚΟθ. ΤΉΘΙΘ 18 ΒΟ0ΠῚ0Ὸ ὈΥΌΚΘΩ ρτουμπᾶ, 88 γοὰ σου]ὰ 

ὀχρϑοῖ, οὐ ἰδ Ὀυῖπὶκ οὗ [μὲ8 ομδϑθα; μαΐ 1 1 τὰ ποὺ τηϊβίδιθῃ, 



ΧΙΡ “ ΓΤΕΒΤΤΈΒΝΣ ΤῸ ἘΗΟΙΕΡΒΟΝ. 

᾿μ6νὸ ροϊπίοἂ Δέ ουέ ᾿νεέοσθ). εἰ ζητοῖμεν ἄν εἰδιᾶκ τε ρτουπὰ 
18 4]}1} οὐϊάομα 7π8. πο Ὀαΐογο πιΘ.0 ΤῊ στσμΐ τοδάϊηρ βϑϑπιε ἕο 

Ῥο; ταῦτ᾽ οὖν δὴ δι’ ἀκριβείας μὲν ἱκανῆς, ὡς καὶ νυνὶ ξητούμεν᾽ 
ἄν, ἴσως οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. ο. ΤΆ ἴμο Ζαγῖοῖι Ἐκ ιέοτα μδὰ ἐπουρμί 
ἴον ἃ πιοπιοπΐ, {ΠΟῪ σψου]ὰ πάτο αἀορίοα Α5ἰ᾽8 οπιθηἀαίοη εἰς ἀρε- 

τήν. ΟΥ̓ οοιῖδο {86 βοσῖροβ ψυτοίβ ἀρετῆς, Ὀϑοδῦδο 10 ψὰ8 ποχέ 

ἄοον ἰο ἐπεμέλειαν, δὰ (πο γ Ἰοοκοὰ πο ζυτίπον. ' 
808, 0. ΑΥ γοῖ ΥΕΟΙῪ ὑϊτοᾶ οὗἁ Ῥτοοῖβ οὗ {16 ἐσεμπα ἢ 2αβέ οὔθ 

ἸΔΟΥΘ, θη 1 παν ἄοῃθ. νὺξ μὲν δὴ διαγομένη τοιαύτη τις πρὸς 
πᾶσι τοῖς εἰρημένοις ἀνδρείαν ἄν τινα προσπαρέχοιτο κ. τ. ἕ. 
». ἘὸΣς ἴδιο πιϊδοσδῦϊο πῶ βιωτέον, 1 Βᾶνο ἀχμαυεαύθα ϑυϑὺν σοῦ 
δοχίπηΐηρ τι » (πὶ 1 οουἹὰ (ἰηὶς οὗ, δὰ ἔουπὰ το μ]δ0581}}0 

βιθοι πέρ, οχοθρέ Ῥϑσμδρ8 προλειπτέον, ΜΈΪΟΝ ἐδθ βοχδθβ ᾿οβ]ᾶ 

ΤΟΙΥ τον ομδορο ἰο προλεπτέον. Βαΐ ἃ οοτίαϊπ ἔοσια οὗ ἰδο β, 

ΒΟ οὖ οὗὨ τιδ0, 18 ὙΟΣΥ [1 {Π0 δορί οὶ ἃ δηᾶ οη6 ἔοχαι οὗ π 

δ δὴ ὦ ὙΠῈὴῈ ἃ 11ὰ ἰο 1. Βαΐ {18 18 ἀνα την ἴὰ ἐμθ “Μοδάον 

οὗ (οπλεδοίατο", 'υ. ὁ δὲ παὶς πάντων ϑηρίων ἐστὶ δυσμεταχειριστό- 
τατομ᾽ ὅσῳ γὰρ μάλιστα ἔχει πηγὴν τοῦ φρονεῖν μήπω κατηρτυμένην, 
ἐπίβουλον καὶ δριμὺ. καὶ ὑβφιστότατον ϑηρίων γίγνεται. Το. ἀροακ 
ΤΥΑΏΚΙΥ, 16.186 ἀοτησιραῦ ποηθθαθθ. ΚΑ ΒΟΥ 18 οὗ 4}1] δηΐϊμ)δ}5᾽ ἐμά 
μαγάοοὺ ἰο τροῦτᾶρθ: ὈδοΔΒ0 ΒΑΥΒΒ 8 βοστῃ Οὗ σϑᾶβοι, Ἀ6 δθΌσηθα 

()ὸ τοδί σϑθϑὶοὴβ οὗ 411] οσθαίῃνοβ." ἘΠῚ8 ΔΗΥ͂ Θη0 Οδῃ 8600 ἰὼ 
06 ἔαν ἔγοῦι ποδί: Ὀπὺ ΔΟῪ τ} ΤΟΥΒΘ 10 Ὀθοοῖπθδ ἢ τὸ ττὶέθ ---- 

“παγίς εἶδ Καγτι οὗ γοᾶδου πού γοὲ ἀαυηίθα δηᾶ ἰδπιθα ) δ  Νοχ 

18. 1Ἀ6 Φ,ΆΤΩΤΛΕΣ 8 ΨΏΠ0 Ῥοίίον : ὅσῳ μάλιστα τὶ ἔσψο ροεὶ νος 

δᾶ ομα βυροιϊαίνο; (110 Ἰαΐίοσ Ῥγοθαδὶν οοπέχινοἂ “(0 τηοοὲ ἴπο 

ἀοπιφὰ", Αρολῃ ὙἘΡ ὑ80 μήχω ἴον οὔπω ἴῃ. 6 ἀϊτοοί ἀφοϊαγαίϊοι 
8860} 8 ἐϊ8ὲ Τπδχο θη δυνοῖν ὃθ πὸ ἀουδί ἐμαί Ῥὶδίο ψχοίο: 
ὅ δὲ πμῖς πάντων ϑηρίων ἐστὶ. δυσμεταχειρεστότατον, ὅσῳ γ μάλιατα 
ἔχει τἰνὰ πηγὴν τοῦ φρομεῖν. μήπω κατηρτυμένον δὲ, ἐπίβουλον 
καὶ δριμὺ καὶ ὑβριστὸν θηρίον γίγνεται. τι. ΟὨΘ 18 γαΐδον “ἰἀκϑῃ 
Διθοκ ὈΥ (᾿θ δἰαίθπιοηξς. ὑπαὶ (μ6 Ἰαἃ 15 ἐο Ὀρ ϑθιῦ τοῖρ διδάσχαυσι 

καὶ ἀτιοῦν. (Τί γαφ; ἦ καὶ τοῖς κλέπτειν καὶ ἐπιορκεῖν διδάσπαυσι;) 

Αμὰ ψἘῪ 18 καὶ μαϑήμασιν εὐἀοά Σ Οχαπέ ἐπιαὺ ἔΔο} ἀσγὸ ὀοπάς ; 
(ΠΟΥ. ΔΥΘ ΆΤΘΙΥ ποΐ 8ὸ ἴῃ (᾽9 βθῃ8βα ἱη ΨΏΟΩ οὗ διδώσχοντες ἀκ 
80. Οὐμδίᾶοσ, ῬσΆ}, ὙΒΘΙΝΟΣ γα ΒΑΥ͂Ο ποῖ θχΘ ἃ οοτταρίϊοι οἵ 
καὶ ὁτιοῦν ΚΑΑ' (καλὸν) ΜΆΘΗΜΑ. 

1) Βοοκ 10. 906, ». εἰ δ᾽ ἐπιδεὴς ἔτι λόγου τινὸς ἂν ἐΐης. ρδὰ λ. τ. 
ἄλλου εξ. 



᾿ ΠΕΤΤΕΒ ἘῸ ἘΠΟΜΡΘΟΝ. ΧΥ 

809, 8. τὰ μὲ» αὖν δὴ χρρείας πέρι μελῶν τε καὶ ὀρχήσεως ἐρ- 
ρήϑη. Νοί ογϑ ἃ Ὠλγταπθὶο ρορέ, Ἀμ]088 ὙΘΙΥ ἀχμηκ, νεου]ὰ 

βίῃ οὗ ἰμ6. χηερεία μελῶν τε καὶ ὀρχήσεως. ῬΙφίο μρᾶ βἸθοιυφοοᾷ ἐδο 

φαρβίζοῃ, οοποοσηΐης ἐβοὶν δρίοψηιοι: χρείπο πέρι. σ, καί τοι 

τὰ μὲν περὶ τὸν πόλεμον, ἃ δεῖ μανθάνειν τε αὐτοὺς «ααἱ μελετᾷν, 
ἔχεις τῷ λόγῳ, τὰ δὸ περὶ τὰ γράμματα πρῶτον καὶ δεύτερον λύρας 
πέρι καὶ λογισμῶν, ὧν ἔφαμεν δεῖν, ὅσα τε πρὸς πόλεμὸν καὶ οἶκο- 
νομίαν καὶ τὴν κατὰ πόλιν διοίκησιν χρῆναι ἔκάστους λαβεῖν, καὶ 
πρὸς τὰ αὐτὰ ταῦτα ἔτι τὰ χρήσιμα τῶν ἐν ταῖς περιόδοις τῶν ϑείων, 
ἄάτρων τῇ πέρι καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ὅσα διοικεῖν ἀναγκρῖόν ἐστι 
περὶ ταῦτα πασῇ πόλει... .«.᾿ ταῦτα οὕπω αοι πάντα ἱκανῶς, ὦ 

φίλε, παρὰ τοῦ νομοϑέτου διείρηται... Τῃ λι18 δοπίθποθ, ὅσα τε ρμοϊηΐε 
ἴω ἐμίηρβ ὑπϊζιονπ δορὰ Ὀαγομπὰ ἀἰπρονοσυ, χρῆναι ἀφ ουὐ οὗ εἰχῃο- 

ἔατα, διρεκεῖν οοοαρίθα ἃ ρἷδοθ ψατο μανϑάνειν δἰοῃθ 18 Δρροεὶίο, 
δα {Π18 τηϑῃίζοη οὗ αγναωρβομφηῖ ϑορῖὰβ (0 πᾶν ἀτορρθοᾶ ἔτομι (ἦι 

οἰομᾷθ, ΤΏ οἰμιοῦ δυΐθος ἴῃ 411 (8186 τι ἰβοϊθθε 18 {Π9 ὕλη τ 
ἰπίχοαυορᾶ ὅσα τε: λογιθμῶν ὧν ἔῳαμεν δεῖν πρὸς πάλεμον 
καὶ οἰκομομέαν καὶ τὴν κακὰ πόλιν διοίκῃσιν ἰδ ἰπ, ῃοχέοοῦ φχᾷθυ. 

ΤΏΘη ἔο) στ, φομιθναί. Ἰσαβοὶγ, Ραΐ ἴὰ ἃ ἈΙΣΗΪΥ Ρ]αΐφυϊο τηθδὴρε 
--χρῆναι δ᾽ ἑκάστους λαβεῖν καὶ πρὰς τοὐτὰ ταῦτα ἕτι τὰ χρήσιμα 
τῶν ἐν ταῖς περιόδρις τῶν ϑείων, ἄστρων τε [πέρι] καὶ ἡλίου καὶ 
σελήνης, ὅσα [διοικεῖν] (οἈ! ἔδμοεθ ἱπίρχαρσγθίθσε!) ἀναγκαῖόν ἔστι 
[περὶ ταῦτα] πάσῃ τῇ πόλει. (Βυρφυδὲ λαβεῖν.)---ἰ ἰακοὸ (δὴ8. ορ- 

Ῥοσδλμλίγ οὗ οὐβοσυλος ἱμπαὺ 1ὰ Τπο. 11, 102, ὙὮθχο γγὸ ΠΟῪ τοϑᾶ, 

“έγεται δὲ καὶ ᾿Δλκμαίωνι τῷ ᾿άμφιάρεω, ὅτε δὴ ἀλᾶαϑαι αὐεὸν 
μετὰ τὸν φόνον, τὸν ᾿ἀπόλλω ταύτην τὴν γὴν χρῆφαι οἰκεῖν, ἰδ 
τἱριί τεδήϊῃς 18 ὅτ᾽ ἔδει ἀλᾶαϑαι.---βορῃ αϑίος ἔμ8 βϑῆβα ἰβ ο"- 
βαυχϑᾷ {μτομ οἷα ΔΔΏ]ΕΥ αποίμαίίοη; ἴξ φαρβξ ἕο 6 ροϊηἰοα: . ἐπε- 

καλοῦντες τί τῇ λέξει; τόδε' ὡς οὔπω. διξίφηκε κ.,τ. ξ, Ικ« ἢ, μαχὶ 
βθῃίθῃοθ ΨὈῈῸ ἢᾶνο προδοιστέουν: ἔρος; ἰχι (9 ἄγϑέ, ὑ]δοθ 1 οοομτβ 

ἴῃ οοῃῃθχίοη; νὰ ἑἱτέον : πότερον ἰτέον, ἢ τὼ παράπαν οὐδὲ προα- 
οἰστέον. Απᾷ ἐμο89 ἔντο γοσῦδ]8 ἴᾶγο (δ οοηηπιοι οοχρμιοπιθαξ οὗ 
εἰς ἀκρίβειαν; [60 δοοοπὰ προδοισεέον 18 [0] ον αὰ Ὀν εἰς γράμματα. 
Τὸ οδῃποί Ὀρ ἀρηΐοῖ ἐμαί βιε, 8. ὙθχΒ8] Ἰϑν 06 πιβρ ἴῃ .ἃ μαββὶνϑ 
Βθηδο; δαὺ ὙΠΟ θγοὸν πϑαχὰ οἵ βιοἢ} δῃ Οχρχϑβεοῃ 48 προσφέρε- 
σϑαι εἰς γράμματαὶ ΜΥῪ οσὰ μεοιβῃβϑίοῃ 18 ἰπρβύ (ὰρ Μασρέμ οὗ 
(10 γοβείβαι ΜΝ οὔἕοσβ ἃ σὶφιῦ ορηϊθοίηχο ἴῃ πρασετέαν. ΤΈΘ͵ ηδ5- 
ΒΆφ9 ἴῃ (6 ορίμαΐῃς οὗ (86 ΒΘρΌΒ)16, τότε μὲν εὖ ζῶντες, νῦν δὲ 
οὐδὲ ξωώντες 15. ἴῃ αγοιν οὗ χοροβίίηρ ἰῃ6 δᾷπιθ τοσῦ, δῃά (π8 Ὡτθ- 



ΧΥῚΪ ΓΤΕΈΤΤΕΕ Ὸ ΤΗΟΜΡΗ͂ΟΝ. 

Ῥοβιθοη 18' δ ἀϑὰ Ὀδθοδῦβο {π6 Ὑϑχῦ ᾿γου]ᾶ Ἰοοὶς οο θα]ἃ ὙΠΘῺ 86- 

Ῥϑεαΐθα ἔγοια εἰς. 1 (ἰὴ ὙΨΟΥ͂ ποχέ βοδίθῃηοθο (810, Α) τὸ ΒδΥΘ 
ἃ ΤὨΔΥΡΠΔ] ποΐίθ ΨἈΪΟΝ Ομδηροβ (86 ΘΟμΒίχαοί0 ῸΣ π9 ἼΤΟΙΒΘ. 
ΤῊ σου ηδηαβ οὗ {86 ἰδ ἄγο ἴπ (86 1ηΒη1γο. προσιτέον μὲν 

, τοίνυν φαμὲν εἰς μὲν γράμματα παιδὶ δεκετεῖ σχεδὸν ἐνιαυτοὺς τρεῖς, 

λύρας δὲ ἅψασθαι τρία μὲν ἔτη καὶ δέκα γεγονόσιν ἄρχεσθαι, [μέ- 
τριος ὁ χρόνος] ἐμμεῖναι δ᾽ ἕτερα τρία. 1 γοϊπὶ οαὐ παράνομον 
ψΠΘΒ οὐνμί ἰο θ0 παρὰ νύμον, ἀπά, πῃ 5, τισὲν οἷς, ψΒΣΟΝ ΒΒουϊὰ 
ν»ο οἷστισι, δπᾶ ῬἩτοοθθὰ ἰο ΙΔΥῪ Βοῖοχὸ Ὑοῦὰ 88 οΟσσρὲ ἃ Ῥᾶββᾶζθ 
88 ΔΗῪ ἴα ἐπθ᾽ Βοοκ. πρὸς δὲ δὴ μαϑήματα ἄλυρα ποιητῶν κείμενα 
ἐν γράμμασι, τοῖς μὲν μετὰ μέτρων, τοῖς δ᾽ ἄνευ δυϑμῶν τμημάτων, 
ἃ δὴ συγγράμματα κατὰ λόγον εἰρημένα μόνον, τητώμενα δυϑμοῦ τε 
καὶ ἁρμονίας, σφαλερὰ γράμμαϑ᾽ ἡμῖν ἐστὶ παρά τινων τῶν πολλῶν 
τοιούτων ἀνθρώπων καταλελειμμένα" οἷς, ὦ πάντων βέλτιστοι '“νομο- 
φύλακες, τί χρήσεσθε; Ὅο τμαὺ ἰπιθγργϑίοσ 584}} τῦχὸ Ὀϑίαϊκο ουσ- 
βΘΙΎΘ8 ΤῸΣ Π6ῚΡ ἐπ 815 Ἰαογτί πίη, βαυηρ ἐν σοὶ κείμεϑα τλάμονες 
Βαὺ ὈΘΉΟΪα ΟἿΣ ὙΘΥῪ ἔπγοοδῦϊου 88 ὨΟΙρΡοΘὰ ὃ 580 ἕαυ, ἰμαῦ ψγὸ 

ἸΔΔΥ ΘΟ αΘΠΕΥ χοδᾶ, ποιητῶν κείμεϑα ἐν γράμμασιϊ Βαΐ ταὶ 
ἃτο ὅο ἰο ἂο τ ῥυϑμῶν τμημάτωνὺ 1 Βμου]ᾷ οογίαϊ μα] το]θοΐ 

(9 ἴοσιοθς δρᾶ τοὐδῖπ' 6 ΒοΟΥηπ] ΟΧρχοββίοη τμημάτων, ΥὯΟΥΘ 
ΘΑΡΘΟΙ ΠΥ 48 ῥφυϑμοῦ ΟΟΟΌΥΒ ὙΘΙΥ ΒΌΟΠ αὖδοσ. ΤΏΘΩ Γ ῬΥΌΡΟΒΘ ἴο 

βορᾶχαΐο {πὸ ἐεχὺ ἔγοπι ἐμ βῖοββ ροῃ ἵέ, ἰμπ8: ἃ δὴ [συγγράμ- 
ματα] κατὰ λόγον εἰρημένα μόνον, τητώμενα ῥυϑμοῦ καὶ ἁρμονίας, 
[σφὰάλερὰ γράμματα" ἡμῖν ἔστι παρά τινων [τῶν πολλῶν] τοιούτων 
ἀνθρώπων καταλελειμμένα. Ἠδ οδῃποί 64}1] ἔμόπ σφαλερὰ γράμματα 
δε γαὺ, ὅου ἐβουρῃ τοιούτων (1.0. τητωμένων δυϑμοῦ καὶ ἁρμονίας) 

18. ἃ ΒΏΘΟΙ, ἮΘ ἄοθθ πού Ῥγοϊπᾶσο ὑδ0 απϑδίϊου ὙΒΘίΒοΥ ἔμ 6 Ὺ 5}}4]] 

ὯΔ20 ἰμοθθ ὈΟΟΚΒ. Ὁ. ΤῈ} δοτατηθηίδίουβ τηϑγ βοίῖθ Σὲ διηοης ἐθθσα, 

νεοίμος (δ ἔκυϊν οοπδίσπ ὉΠ] ΟΥὨ (18 δθηΐθμοθ 8 8 Ῥΐῖθ06 οὗ 

ϑτδοοῖα]. περ βοηοθ, οὐ οὗ οογγαρίϊοη : Ὀαΐ τῆς αὐτῆς 18 ὙΟΣῪ 

ἀπκναρὰ, οὔσῃ ἰ τὸ υδαογβίαπᾶ 1 ἴ0 τηϑᾶῃ ὑμαΐ {80 δαπιδ τϑαῦῇ 

ῬΙθάβοβ βοῖὴθ ἀπᾶ ἄϊβρίϑαβεβ οἴβουθ, απ κελεύεις γὰρ ἷ1Β οοχίβ Ὡ]Υ 
ΤΑΥΉΥ, ἴον ἐμ18. Β88 ὯῸ οομποχίου οὗ θ8ι80 ἀῃᾶ οἴἶδβοί τὴ ἀληϑὲς 
λέγεις. ῬΏΘ᾽ βἰταρ]οδὲ σογτοοίΐου πουϊὰ θ6, κελεύοις δέ με, ὡς ἐ. φ., 

᾿ ταύτης νῆς ὑδοῦ κ. τ. ἢ. ν 
᾿ 881, 85. Τῖὸ Ῥατίβ σὲ {πὸ ἀϊδίσρὰθ ἃτὸ εὸ ἀϊδίχσι δαίθα, ἐμαὶ 
ΟὝτηίαικ θθοοπιδα ἐδδ ὑχοίδρουϊβ, ΄ ΤῊ Θ Ῥϑυβοιβ οὐρὰ ἰο κβίαπα ἐπι: 

418... εἰ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἔχει, κίνδυνόν φημι εἶναι φέρουσαν τοῖς 
παιαὶ τὴν πολυμαθίαν. Πῶς οὖν καὶ τί παραινοίης ἂν τῷ νομοφύλακι; 



ΓΕΤΤΕΒ ΤῸ ΤῊΟΜΡΞΗΟΝ. ΧΥΤΙ 

ΚΑ, Τοῦ πέρι λέγεις; 
ΑΘ. Τοῦ πρὸς τί παράδειγμά ποτε ἀποβλέψας ἂν τὸ μὲν ἐῷ 

πάντας μανθάνειν τοὺς νέους, τὸ δ᾽ ἀποκωλύοι. 

ΚΑ. “γε καὶ μηδὲν ἀπόκνει λέγων. 
812, Β.σ. 46Θ. Ἔφαμεν, οἶμαι, τοὺς τοῦ Διονύσου τοὺς ξξηκοντούτας 

ὠδοὺς διαφερόντως εὐαισϑήτους δεῖν γεγονέναι περί τε τοὺς δυϑμοὺς 
καὶ τὰς τῶν ἁρμονιῶν συστάσεις, ἵνα τὴν τῶν μελῶν μίμησιν τὴν εὖ 
καὶ τὴν κακῶς μεμιμημένην, ἐν τοῖς παϑήμασιν ὅταν ψυχὴ γίγνηται, 
τά τε τῆς ἀγαθῆς ὁμοιώματα καὶ τὰ τῆς ἐναντίας ἐκλέξασϑαι δυνατὸς 
ὧν τις τὰ μὲν ἀποβάλλῃ, τὰ δὲ προφέρων εἰς μέσον ὑμνῇ καὶ ἐπῴάδῃ 
ταῖς τῶν νέων ψυχαῖς, προκαλούμενος ἑκάστους εἰς ἀρετῆς ἔπεσϑαι 
κτῆσιν συνακολουϑοῦντας διὰ τῶν μιμήσεων. Οὐδ ΔῊΥ͂ οὁη6 Ὀοϊῖθνθ 
ἐπα. ἐν τοῖς παϑήμασιν ὅταν ψυχὴ γίγνηται 18 οογτοοί, οχ ἐπδὲ μί- 
μησις μιμεῖται τὰ ὁμοιώματα ταθᾶηΒβ δηγίμίπρ Θοποοίγαδὶοὺ ὝΒ θα 
ἃ ΟΟμΐ6 δΟίοΟΥ ᾿τηϊαῦθθ ῬΟΡΌΪΑΣ ἰχσαρϑαϊθηβ ἴῃ ἃ ὈΌΣΙΘΒα.θ, 86 τηᾶν 

6 8814 ἐο ἱπιϊίδίο ἐμ ον ᾿τοϊδίϊομα; Ὀαΐ {Π0 ῬγΟνΊΠποΘ οὗὨ τημ810 18 

μιμεῖσϑαι τὰ παϑήματα; ἀπὰ (18 18, 1 {πῖπῖ, Θμουρη ἰο {80 Ὲ 7 τ 
ἴῃ ΟΧΡΘΙ]ηρ ὁμοιώματα, ψΒΪΟΝ 88 ἱπυοηίθα ἰο 531} ἊΡ ἃ ἴδποϊϑὰ 
ΒᾺΡ ἴῃ (δ0 860180, ἃπὰ ἴῃ σϑϑϊηρ: ἵνα τὴν τ. μ. μίμησιν, τὴν εὖ 

καὶ τὴν κακῶς μεμιμημένην ἐν τοῖς παϑήμασι, ὅσ᾽ ἂν ἐν ψυχῇ γίγνη- 
ται, τά τε τῆς ἀγαθῆς καὶ [τὰ] τῆς ἐναντίας, ἐκλέξασϑαι δυνατὸς ὧν 

κ. τ ἔξ. ΒΥ {818 Ὑ Σὺ δ ραΐ οἤδηρθ γ1 μαγθ {86 ἰχὰρ οδ]ϑοί οὗ 
ἰτιϊἑαίοι, παϑήματα; ἀπὰ {π0 οοπείχυοίίοι δυνατὸς ἐκλέξασϑαν μί- ᾿ 
μησιν μεμιμημένην τὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς παϑήμασι ἴἰβ Θοτηρ]οΐθ διὰ 
βϑ ϊβίβοίοσυ. ν ἃ Ἑ. ΤῊΘ ῥ,ΤαΏα ΣΟ] γ708 παρεχομένου δηᾶ προσ- 

αρμόττοντος. Πυκνότης διὰ μανότης ΔΡΡΟΑΣ ἰο ὃ6 Ὑ76]1 οχρ]αϊηϑὰ 
ὉΥ Μυ. ΟΒαΡΡ96)1, Ηϊϑίοσυ οὗ Μηβῖο, ὑ. 144. 

818, Α. ᾿4ληϑέστατα τοίνυν. καὶ ταῦϑ'᾽ ἡμῖν κ. τ. ἔξ. ΒΒουὰ 
Ὀθ9 χσϑϑὰ οοπίϊηπουβγ. Ἑ. διεξόδων τακτικῶν. δϑιρπιβοαπίων, βαὰγ8 
Αβί, δχθιλοϊίμδ ἵπ αοΐο σοποί εἶ ἐαροαϊϊοποο. ΤΆ ᾿ῦ β᾽ροἶἔοβ {818, 1| 

Β ση ἔθβ ποίην, ἔῸΣ [18 88 ΠΟ τηϑϑηϊηρ. 4)ιέξοδοι ᾶγο ουοἰμίϊοπς, 

δᾶ τακτικῶν 18 ἃ Ὀδὰ ρ]085β. Στρατοπέδων 18 οὗὨἨ πο Ῥοίίος οτϊρίη; 
δαΐῤ (89 τοσϑὺ Οοσττρίϊ0η8 δ7ζὸ ἰμοθθ ἴῃ ἔπθ [0] οί ραβϑαρθ. 
πάντων γὰρ τούτων διδασκάλους τε εἶναι δεῖ κοινούς, ἀρνυμένους 

μισϑὸν παρὰ τῆς πόλεως, καὶ τούτων μαϑητὰς τοὺς ἐν τῇ πόλει παῖ- 
δάς τε καὶ ἄνδρας" καὶ [κόρας καὶ γυναῖκας πάντων τούτων ἐπιστή- 
μονας, κόρας μὲν οὔσας ἕτι πᾶσαν τὴν ἐν ὅπλοις ὄρχησιν [καὶ μά- 
χην] μεμελετηκυίας, γυναῖκας δὲ διεξόδων καὶ τάξεων καὶ ϑέσεως καὶ 
ἀναιρέσεως ὅπλων ἡμμένας, εἰ μηδενὸς ἕνεκα, ἀλλ᾽ εἴ ποτε δεήσειε 

Ῥ)αϊοηἱδ Ῥ.Σ]ΘΌ 8. ὃ 
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πανδημεὶ [πάσῃ τῇ δυνάμει) καταλιπόντας τὴν πόλιν ἔξω στρατεύε- 
σϑαι τοὺς φυλάξαντας παῖδάς τε καὶ τὴν ἄλλην πόλιν, ἱκανὰς εἶναι 
τό γε τοσοῦτον---Ἰ ομοῦ γοῦ ἔδθ μῥϑεβαρ ππαϊίοσοὰ, ας ἔοσ ἐδ 
Ὀγδοϊκοίβ, οχοορί ἐμαί 1 οβδηρθ καταλείποντας ἱπέο καταλιπόντας; 

{88} 1 Ή]]ον ΑἹ δηὰ 2 ἴπ φυλάξαντας, (ἔοδα ψὙ8ὸ δὰ ἱκορί φυδτά, 
γουίηβ δπὰ οἴμϑυβ, ἃτθ βόῃϑ ουέ, διὰ ἐπ τῦπθη τασδί ΒΌΡΡΙΥ ἐμοῖσ 
ῬΪ406); δῃᾶ ἰῃηδὲ 1 τοδὰ ἔκαναάς, ἴοσ ὙΒΘΝ (πο γθ 18 πὸ δυοῖν 
θχοθρύ δ βθῆβθ. ΤΏθβθ ἔδϑῃ τὸ ἰο ὃθ6 βυϊδοϊοπί αἱ ἐδαδί Ὁ» 

(ἠἕε ρεῦρυδδ: διὰ ἀραὶη, ὃν οὐδὲν ἀπώμοτον, εἰ ὀείηρ' απ ἐμουϊίαὐίο 
οἤαπεε, ὑμδΐ δὰ ΘΏΘΙΩΥ δ] δοχὴθ δ Ὀγθὰκ ἱπίο ἐμ ἴονγχη, δπᾶ 

ἴογοϑ ἔμοπὶ ἰο βφιιξ ;»γο αγὶς εἰ (εἰς, πολλή που κακία κ. τ. ἔ. 
. 814, »ν. ἘΒοδᾶ, 1 γοῦ δρρσονο, Νὺν δὴ τῆς μὲν παλαίστρας περὶ 
δυνάμεως----- ϑοοιῃ αΥΟΣ Φ0]ογε ἃ Ἰοηρ μϑεβαψο, ὙΠΟ 1 δαὶ 

ἰοπιρίθα ἕο μ]800 θοίοσγθ χοῦ, ποῖ ἱπ 115 ρχϑδοηΐ ίδίθ, Ὀαΐ 85 10 

τητιδύ πδῦϑ Ὀδθθὴ ὈΘΐΌσο 1ὑ τοί 1 ΔΩΥ͂ τοϊδίοχίαῃθβ οἱ Σ ἔτοτα 

ὙΟΌΠΟΒ ΟΥ̓ ΒΌΣΡΟΣΥ. Ηθ 185 ερϑδκὶηρ οὗ κίνησις οὗ (Π6 ὈΟοΑΥ͂ δηᾶ 

ΟὈβοσυθε: δύο μὲν αὐτὰς χρὴ νομίζειν εἶναι, τὴν μὲν τῶν καλλιόνων 
σωμάτων τὸ σεμνὸν μιμουμένην, τὴν δὲ τῶν αἰσχιόνων τὸ φαῦλον" 
καὶ πάλιν τοῦ φαύλου τε δύο, καὶ τοῦ σπουδαίου δύο ἑτέρας, τὴν 

μὲν κατὰ τὸν πόλεμον καὶ ἐν βιαίοις ἐμπλεκέντων πόνοις σωμάτων 
μὲν καλῶν, ψυχῆς δὲ ἀνδρικῆς, τὴν δ᾽ ἐν εὐπραγίαις τε οὔσης σώ- 
φρονος, ἐν ἡδοναῖς τε ἐμμέτρον. εἰρηνικὴν δ᾽ ἂν τις λέγων κατὰ 
φύσιν τὴν τοιαύτην ὄρχησιν λέγοι. τὴν δὲ τούτων ἄλλην οὖσαν τῆς 
εἰρηνικῆς πυρρίχην ἄν τις ὀρϑῶς προσαγορεύοι, ταῖς τε εὐλαβείαις 
πασῶν πληγῶν, καὶ βολῶν ἐκνεύσεσι, καὶ ὑπείξει πάσῃ καὶ ἐκπηδήσει 
καὶ ἐγκύψει, καὶ ταῖς ταύταις ἐναντίαις ταῖς ἐπὶ τὰ δραστικὰ φερο- 
μέναις αὖ σχήματα, τόξων βολαῖς καὶ ἀκοντίων, καὶ πασῶν πληγῶν 
μιμήματι, ἐπιχειροῦσαν μιμεῖσϑαι τό τ᾽ ὀρϑὸν ἐν τούτοις καὶ τὸ εὖὗτο- 
νον. τῶν οὖν ἀγαϑῶν σωμάτων καὶ ψυχῶν ὁπόταν γίγνηται μίμημα, 
εὐθυφερὲς ὡς τὸ πολὺ τῶν τοῦ σώματος μελῶν γιγνόμενον, ὀρϑὸν 
μὲν τὸ τοιοῦτον, τὸ δὲ τούτοις τοὐναντίον ἀποδιδὸν οὐκ ὀρϑὸν ἀπο- 
δεχόμεϑα. ὙΒΟΙΡῊ 1 ἀο πού ΒΌΡροβθ ἐμαύὺ γοὰ δυοὸσς Ἰοϊπϑᾶ πῃ (9 
Ομδγχθ δραϊηδῦ τὴϑ, ἐμαί 1 αἱ πο 8 ΠΟ ΘΟ ὀχρ απ (89 σθᾶβοι 

Οὗ ΤΙΥ οογγϑοοηβ, οἴμοῖβ ὍΟ χσοϑᾶ {118 Ὑ{11 Ῥϑυῦθδρβ Ὁθ παχβὶηρ 

[80 δοουιδαίίοπ, δπὰ ἰδ 1 βῃουὰ πον ἰϑᾶγο ἰδθ δῦουγθ ρᾶββδῴθ 

ψὶίβουαΐ οὐμοσ οοτησηθηΐ ὈαΓ 8 σϑοοχησηθηἀδίλοῃ [0 οοσηρᾶσο 1{ ὙΠ] 

ἴλ6 χϑοοϊγϑὰ ἰθχί, τοϑην Ὑ11} β8ᾶγ, Τάορε, ἰἠθρο! διὰ ἃ ἴον Ὑ}}} 
ΟΥ̓́Θ 5οὺ ἤωγίμοχ δᾶ βᾶγ, 80 ιυομέαά τὸ ἠλαὺο ἐϊ. Απὰ γοί ψῇιαΐ ἃ 

ΤΑΪΒΟΙΥΥ ἴὖ 15. ἐπὶ ἃ τιδὴ οδηποί Ομδηρθ τὰ ἱπίο γε, οὐ ΠΑ͂ΘΟΣ 



ΤΕΥΤΕΕ ΤῸ ΤΗΟΜΡΒΟΝ. ΧΙΧ 

ἰἸπΐο ΠΛΗ͂ΘΟΣ, νιϊμποαί ἐαγηΐϊηρ Βῃοσιαδῃ, δη ἃ ροϊμθϊρ οὐ τα 

ΘΥΘΥΥ Ὀοαγ ὁ} 8668 ΤΥ ὨΪΤη86}., ΤῸ ΟΧΡΙδῖπ 81 ΘΙΩΘΠἀδίϊου 18 δ8 

ὈΠΡΥΒΟΘΙῺ] ἃ ῬΘΙΪΌΤΤΩΔΠΟΘ ΔΒ ἴο0 ΟΟΙΩΤηΘηΐ ΟἹ ἃ ἴοκα, δηᾷὰ 88 115 

18 βοϊἄοτη ἄοῃμϑθ οχοορέ ψ ἤθη (86 ἴοκθ ἰβ ψυχρότερον τῶν Πλάτω- 
νος νόμων, 88 ἰδαὺ τἱθαϊὰ Τοδη μ88 ἐξ, 80 ἐλαὶ δᾶ Ὀοίΐοσ ὉΘ 

ΤΟΒΟΙΥΘΑ ΓῸΣ ΒΟΥΤΥ͂ ΒΡΘΟΣΩΘΙΒ οὗ οὐ οβα. Βαΐ, ἀββυσαϊηρ ὑμαΐ ΔῺΥ 

ΟἾδη0Θ9 σϑϑοσ Ψ1]1 ἰδ κθ {19 βδθ χοῦ }}]9 88 γουσβοὶῖ, ὅο ΘΟΙΩΡΑΧΘ 

(86 τϑοοϊνοᾶ ἰοχὶ σι ἐμαὶ Ἰοχθ ρίγϑη, 1 {1} ορβθσυο ἐμαὶ αὐτῆς 

τὰ εἴδη 16. 8 Θχρδηδίϊοι οἵ αὐτάς, (μαὲ ἐπὶ τὸ σεμνὸν 18 ἃ Ῥ]α- 
ἰοπῖο δἰθζϑηοθ δἀδαρίϑα ἰο ἃ σψστοηρ ρδ0θ0, ἐμαί ἐμπλεκέντων ἴθ. 8Δῃ 

Αἰὐἰο ἔοστῃ ρχϑβουυθᾶ ἴῃ οἵ οἱάθβί οορίὶθβ, 88 1ΣἸκθ 189 πὰ [16 Ὀθδὺ 

ΜΒ οὗ Τμπογάϊαοθβ, ἐπα ἡδοναὶ ἀγθ μέτριαι, θαΐ ταθῃ ἃτθ ἔμμετροι, 
{πὲ ταπεινώσει 18 ῬΓΟΌΘΌΪ (9 ρίοββ οὗ ἐγκύψει, οσ 6189 {π9 βυὉ- 
δἰἰϊζαΐθ ἴον Σὖ ψ θη 10 δα αἰβαρροαγθὰ Ἰηίο ΕΝΥΨΕΙ, (μα (86 

Ῥγττθϊο ἄδῃμοθ9 ἀπά ἐλαὶ αἰοηθ οἂὰ ἀπάθχίακθο ἰο ἱπιϊαίθ 511}} δηᾶ 

υἱσοῦῦ, δηα οδϑῇ ΟἿ ἀο 80 ὈΥ ἃ ὑμνοΐοϊ ἃ τορσοδθηίδίϊοη, ΠΒΙΊΘΙΥ͂ 

οἵ ἀοέθμοο δπᾶ οὗ αἰΐίδοκ, ἐμαί, 1 1 δὶ στοὺς ἴῃ ἰμβοσίϊηρ οὖν, 

1 πᾶγϑ ῃ0 ΟὈἸΘΟΟη ἰ0 ΔῺΥ͂ Ὀούίου τηοᾶθ οὗ οοπ]πποίίζοι, ἐμαί, ἢ 

ἀποδιδὸν 18 ΥΤΑΒἢ, γοὰ 68 Ιοᾶγθ ἃ τρᾶσκ οὗ ᾿ϊαίαβ, ΟΥ 6180 σϑδᾶ 
ἐναντίον, (πὰ ψἘΔΟᾺ 1 βμουϊὰ πο ἔ0]]1ον γοὰ) απᾶ ἰμαὶ ἀποδεχό- 

μεϑα γὰ8 ἢγϑὺ αἸδβοογοσθᾶ ὈΥ Αδί, δῃὰ 18 ἴΠ6 ἔουσίῃ Ἰηβίδηοθ ἴῃ 

[818 Βοοῖὶς οὗὨ 5β᾽ ταῖν οομδαβίοι οὗὨ ὑθυσαϊ δύ! 018. 

ΙῺ ἰαχηΐπ ΟΥ̓́Θ᾽ ΒΟΠῚ6 ἰοο80 Ῥᾶρϑίβ, [ βπὰ ἰδ [0] ουσίηρ οὔ- 

Βουυδίϊοηϑ Ὀθαυτὶηρ οὰ [19 ποχί ἔθ ραβεβ οὗ ΟΌΥ διίμοσ, ΤΉΘΥ ἃγθ 

τὶ θη 1 ΟὈτηταθηΐδίοχ β ΠΕ] ΟΣ δὴ ᾿πιϊαίϊου {μουθοῦ, θα ΣῈ 

{η6 ΒοΙνΡ οὗ {86 ἰοχί, 1ξ ἰδ ἰο Ὀ6 ποροᾶ ἐπαΐ {ΠΟῪ Μ11 6 116]- 

Ἰ1χῖ}]6. 1 φχοβθηΐ ἔμθιι 88 (ΠΟΥ͂ 800. 

816, οθ. ὅση μὲν βακχεία τ᾽ ἐστί, καὶ τῶν ταύταις ἑπομένων, ἃς 
Νύμφας τε καὶ Πᾶνας καὶ Σειληνοὺς καὶ Σατύρους ἐπονομάζοντες, 
ὥς φασι, μιμοῦνται κατωνωμένους, περικαϑαρμούς τε καὶ τελετίς τι- 

νας ἀποτελούντων, ξύμπαν τοῦτο τῆς ὀρχήσεως τὸ γένος κι τ. ξ. Ὁϊὰ 
ἸΩΪῊΣ βυβρθοίατη ξαϊξ Ὑϑχραπι ἐπονομάζοντες. ϑαέίαίΐοπες γηασάηηι 
Νυπρήανκμηι οἱ αμπορμπι αἰξογπφμθ ᾿μηιέμμπι ποηιΐμεδιδ ὡρροίίσηί. 

Ἐδο Ρ]δίομποιι 11πὰ σο]88θ. 6 αυἱὰ Ῥοττο ἱταϊίδηίατὺ Ἐδάρτῃ 

8ὸ πυτηΐηα ΘὈχα. ΟΘυθ ϑβὲ θθ0ὸ πορ]σοηῦδα, αὐ ϑαάθτῃ γοοδΌυ]α 

πἰροίθ δ ἐπονομάζοντες ροπάθηίία 56] αὐϊοπαπι ποταΐηδ βἰ σηϊβοϑαί, 
δὰ μιμοῦνται διΐθτι τοϊαία ἀθ Ὠσσαΐ θυ 10 818 οδρίαπίυγΣ Αἀᾶθ 

αυοᾶ ἐπονομαάζρντες, ὥς φασι, 1ΐα οοπαποία Βυπί, αὐ ποὺ δὰ 1]]υὰ 

ὨΘΟΘΗΒΒΙΊΟ χοίοσαίασ. Ο881 ἱΒ βαϊίαίοχ θὰ Ῥχορσχίιαμι ϑββοῖ, αἱ ἢ18 
ὁ" 
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ΠΟΙΏΪΏΙ]Β αὐουθηίαῦ; ὙγὙ6] ροΐυΒ πομ αἰθηθηξαῦ, Βα αὖ 80 ἀϊουτα- 

χϑηΐ. Ουοᾶ γοχοὸ δὰ ΝΎΤΡΒΔ8 αἰξ πού, αυἱβ ἀπμααδηὶ 1118 ΘΌΥ]88 
Βηχὶί, πϑάστῃ βαϊἑαίϊομθ ᾿μιϊἑαΐαβ δ Θὰ ὙΘΙῸ 5101 νοϊυαπί τῶν 

ταύταις ἑπομένωνὶ 881 510 ἱπίοηρτοίαθοχϊβ: “φμὶ Βαροῆας δοφμμπ- 

ἔμ", γγδοβίο οσὶξέ Αβίϊιβ, ααὶ ἰθ οοτατποποίδοϊδί, ὃς γχϑέθχϑπαθτῃ 

6880 8δἃ ταύταις. Θυοᾶ αυοπίδμηι γϑοίϊββίτωθ δὲ 9Χχ 1ἰπρτιθ ΠΟΙΊΩΒ 
ἀϊοΐαπι οδύ, βοαυϊξαν αὐ ἃς οἰΐδπι ἅθ Βδοοβαθυβ ᾿ρ818. μέ! ]ρὶ ορου- 

ἰθαΐ, Ὡθη ἀθ βαϊ δίουρυβ. Αὐαὰϊ 81] ΠΟῸ ΘΟΠΟΘΕΒΟΣΪ8, αὐἱὰ ἀ6 χ6]}- 

᾿ 48 βθῃηἰθηα πού Ουἱᾶ τυ]έα ἢ Οογταρίαχα οΥδίϊομθηι ἃρμοβοδ8Β 

ὭΘΟΘΒΒΘ οδβί; Υ6] 81 ἔοχίθ ϑλαιπατη ἀπ 1ΐα8, νἱθ πὰσα γϑτὰ Ἰ6οίϊο 

ἰθ δὺ ἰδία το]ρίοπο ἰδοσοί. ὅση μὲν βακχεία τ᾽ ἐστί, καὶ τῶν ταύ- 
ταις ἑπομένων, ἃς Νύμφας ἐπονομάζοντες, Πᾶνας καὶ Σειληνοὺς καὶ 

Σατύρους ὥς φασι μιμοῦνται κατῳωνωμένους. Μυ]ῖοχοβ ΝΥΙΑΡΒδτυτα 
Ῥαγίθβ δρτιπὺ: ΥἹΣἹ ΕΔΌΠΟΒ ἐθιμ]θηΐοβ ΝΎΤΩΡαγῦσα ἔπρΊΘη τα 8π|8- 

ἰοτθβ ᾿τηϊἰδηΐηγ. [π σϑυθὶβ τοῦτο [τῆς ὀρχήσεως] τὸ γένος, 4089 
δῦ 1ηὗτα σοροϑίαπίασ, ποι α1801]9 οβέ Ῥ]δίομθτα δ :ἱπαίοσροϊδίοτο ἃ]- 

ϑΈΟΒΟΟΥΘ. 

ΤρΙὰ. ν. τὸ δὲ τῆς ἀπολέμου Μούσης, ἐν ὀρχήσεσι δὲ τούς τε ϑεοὺς 
καὶ τοὺς τῶν ϑεῶν παῖδας τιμῶν----β] βοχρέυτη Θ55οὺ ἀπολέμου μὲν ἐν 

ὀρχήσεσι δὲ τιμώσης, γε] ἀπολέμου μὲν ἐν ὀρχήσεσι δὲ σπουδαίαις 
τιμῶν, αυἱδαυϊά ἄθ τεϊααα οχαίΐοπθ βίδέπθσθιαιιβ, δὲ βαϊέθιῃ 800 
Ἰοοο Ῥοβιναχῃ σἱἀθχοίασ. Ναπο δαΐθιῃ Ὁ]δηὴ6 βαρθυυδοδηθῦτα εβύ. 

ὙΙάθ, πᾶσα Δαυᾶπμο ἃ ταδυρίηθ ἴῃ οτδίϊομθαι ἱηνθοίαμῃ ἤαθυϊῦ, 

Νὰ ἴῃ Οοᾶ. ᾿ἶ΄ βοχρίατα δὲ τὸ δὴ τῆς ἀ. Μ'οθ: ππᾶθ βυβρίοοσίβ, 
ἀπθιίαβθθ ΠΙΡσαυϊοβ αἰτατα δὲ δὰ δὴ Βουϊδθπᾶάστη ϑββού. Ἐχαϊάθιι 
πϑυξχατα ρσορο. Αἃ ρσοροβίξαμα χϑαάθαπίθβ μὲν οὖν πβυτραπί. ϑ86ᾶ 

θ τιμῶν Ἰοηρθ ΡΎΘΥΪΟΣ δὲ δοῃίχουοσχβιδ; απ ᾿ἰϑοίϊο μ0}]ὰ8 ἅυ- 

Ὀἱΐο αυΐπ αἰίοσῖ, τιμώντων, Ὀγοϑίοσοπᾶα βἰζ, βοᾷ ὑπᾶθ ἔδοίπτα 

οδύῦ αὐ 11]8πὶ πῸ}} 8 Ὀοπϑ ποίϑ Οὐᾶοθχσ ρσϑοίοχ αὶ ρτθαθσῖ } ϑ8οὶ- 
Ἰοοῦ ααὶ {ΠἸπὰπὶ ἸΙΡσατα οχδυαυϊί, ᾿ρ86 βηχὶ. ΜΊηῖτηθ; πᾶπι βὶ 18 
οϑδϑί, σϑυῦϑ 116 αυδο ΒΟ κοσιβ οχσ 1110 οοᾶϊοθ οποίαν, “τὸ τιμῶν 

οὐδετέρως", ἴπ ταδῦρίπθ, ποι ἴῃ ογϑίζομβ βοσῖθ, βοχρίθ δαϊββϑῃηΐ, 
Τίδαθθ ἢοΟ βέαϊπθπᾶμστη; γ6] ᾿ϑοϊίοπθτα τιμῶν οὐΐδηι ἴῃ «4 νεὶ 4 

Θχβίασζε, βθᾶ 6 Βεῖκοσο ργβίθσυιβαση ἔμιῖθ8θ, σγ]  ποὴ ἰοίαπι Δ 

1118 ρῬΡϑῃᾶοσθ, 808 Ἠδῦθχθ Ῥσορυίδτα δυοίοτχϊαίοθτα, πἰροΐθ δῸ δηΐ- 

αυΐϊοσθ ΠὈχο, αὉ] ΠΟΙ Πα ΘΙ. ΤΩΘΙ]ΟΥΘΒ Ἰθοίϊομθβ ρσθθχοῦ, ἀθ- 
βοχρίαιη. Μοχ ρμῖῸ τὸ μὲν ἐκ πόνων τινῶν αὐτοῦ καὶ κινδύνων 
διαπεφευγότων, Ἰερο: τὸ μὲν αὐτοῦ, τῶν ἐκ πόνων τινῶν κ. τ. ἔ. 

816, σ.ἁ ἐν τάξει. Ηφο ποι ἱπίθ]ἶρο. ΑἸϊυᾶ οβὺ καϑιεροῦν, 
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ΔΙΙαἃ τάττειν, πθαὰθ 1]πἃ βοτὶ ροίθβε πἰϑὶ Βοο Ῥχϑοθββοσϊέ. Οπθ 
ὙΟΙῸ δα τάξιν Ῥοσεϊμϑας οτημΐδα ΒΌΡΥΘ τηοταοσαία βαπέ; αὐ ἴθι 181] 

ΒΌΡΟΙΒΙ( αἀυᾶτα καϑιεροῦν πάντα, ἃν τάξῃ. 
Το]ἃ. υ. Τιο50: Τὰ μὲν οὖν .. ψυχῶν, οἷα εἰς τὰς χορείας, εἴρηται. 

Οούθσα χαδχη ῬΥϊταῦτα Δ] οἰθηᾶδΔ. Μοχ ἅ6]6 κωμωδήματα, οὐ κατὰ 
διΐθ ὄρχησιν, οὐ 1056: καὶ τὰ τοιούτων πάντων κωμῳδήματα. 

818, Α. ὡς ἀκριβείας ἐχόμενα. “Οἰπι ρεγ[δοίίοπο σοπ͵μποία, Ἡ. 9. 
Ῥοσίθοίθ 8. ὀχϑοίθ, ἀκριβῶς 8. δ ἀκριβείας, Β1᾽οὁ. Αδίϊιβ, [6188 γὙϑυὶβ 

Ῥθυτηΐβοθῃβ. [ϑρο0: ταῦτα δὲ ξύμπαντα οὐχ ὡς ἀκριβείας ἐχομένους 
δεῖ διαπονεῖν τοὺς πολλοὺς ἀλλά τινας ὀλίγους---Μὸχ βοαᾳυσπίαν 

μεθ6: οὕτω γὰρ πρέπον ἂν εἴη. τῷ πλήϑει δὲ ὅσα αὐτῶν ἀναγκαῖα 
καί πως ὀρϑύτατα λέγεται μὴ ἐπίστασθαι μὲν τοῖς πολλοῖς αἰσχρόν, 
δι’ ἀκριβείας δὲ ζητεῖν πάντα οὔτε ῥάδιον οὔτε τὸ παράπαν δυνατόν. 
Θμθ εἷ0 Πογθμ Ὑουθοσθσι ϑταιιτηδίϊοα ταίϊο, οὔτε ῥάδιον οὔτε τὸ 
παράπαν δυνατὸν ἐξηγεῖσϑαι. Τιοοπβ 516 τοὶ ἱ οοπείἐπϑπᾶπδ υἱἀθέυσ : 
τῷ πλήϑει δὲ ὅσα αὐτῶν ἀναγκαῖα πῶς ὀρϑύότατα λέγεται; ἃ μὴ 
ἐπίστασθαι μὲν τοῖς πολλοῖς αἰσχρόν, κ. τ. ἔ. 

Ιθϊᾶ. σ. οἷος δυνατός. “ΑἸ ογαίτατα ξοχίαθ8θ ἀθ᾽ θη ατα οβί". 42:1. 

πιο δυνατὸς αυδηίοοϊῃβ ΘΧΡΘ]]θπᾶπτα, ὨθῸ Ὁϊ8 Ἰοᾳαθῃβ οομβαϊίο 

τα] ἱξ οἷος Ἡ. 6. ἑάοπϑιϑ ἀΐϊοοσθ, αὐτὰ ἅἀθ ρούθῃςϊα ϑοσαμα νἱθσὶ 
ἀυθτίαχθ. 

819, «. οὐδαμοῦ γὰρ δεινὸν οὐδὲ σφοδρὸν ἀπειρία τῶν πάντων. 

οὐδὲ μέγιστον κακόν. Ἠ1ο οὐ δεινὸν οὐδὲ σφοδρὸν οὐδὲ μέγιστον Ὀδυᾶ 
τοϊητβ δοβαχᾶθ ο0] οοδηΐασ αἀθδτὰ μέγιστος καὶ σφοδρὸς ἔρως, σὰ 
Οοθοίιβ, βρσοία οϑυ ϊβδίταα ποβέστα οοσυθοίίοῃθ, ἱὰ Οὐμνγῖο ορϑηᾶδ 

Ῥχοροβαθ, ἘΠ σπρθτηδατιοάπτα 1110, ὯΌῚ Ὧἀθ ὈΠΙΎΘΙΒΟ ΘΙΠΟΥΘ ΒΘΙΊΩΟ 

δύ, τὸ σφοδρόν, αυοᾶ πῃ ρματχίθια ἰδηΐατα οδαϊξ, Ῥυοσϑαβ 8] θη πτι 
οδὲ, 816 ἴῃ ποβίσο 1060 οτηβίασα σοσατα ἱρηοχϑηίίατα σφοδρὸν κακὸν 
γΟΟΔΥΘ π00 Θγεθοϊίαβ ἢθ6 τοὶ πϑίατα ρῥϑεϊασ. [ΓΘρ0: οὐδαμοῦ γὰρ 
δεινὸν οὐδ᾽ ἡ σφοδρὰ ἀπειρία τῶν πάντων, οὐδὲ μέγιστον κακόν. 
Νϑαὰθ γϑσὸ ᾿ΐηο ΘΧΘΙΡΙ σα Ῥοίθσθ ῬΟβ818 8] ῦ  ΥἹ ῬΟΒΙΕΥῚ οὐπὶ 

Βαρουϊαἴνο ΘομΪυπΟΕ; πᾶτὰ δεινὸν ἡθαυδαθδια δα κακὸν ροχίϊπθί. 
ΝῺ] ἴῃ οἰνιἑαΐθ φῬϑυϊοα]οβα οβύ---θ4ὰ8 ϑδὺ βυμισαῦτα τη] ΌτΩ."ἢ 
Μοχ ἀ6]9 τούτων. 

Τοϊὰ. 8. 56. [θ50: πρῶτον μὲν γὰρ περὶ λογισμοὺς ἀτεχνῶς πάρ- 
εστιν ἐξηυρημένα μαϑήματα μετὰ παιδιᾶς τε καὶ ἡδονῆς μανϑάνειν. 

γυ]ρὸ παισίν. Τατα Θμυτηθχαπίυν τὰ μαϑήματα, 80. μήλων καὶ στε- 
φάνων διανομαί, καὶ πυκτῶν... ἐφεδρείαι τὸ καὶ συλλήξεις ἐν 

μέρει καὶ ἐφεξῆς, [καὶ] ὡς πεφύκασι γίγνεσϑαι. Ὑαϊσο ἐφεδρείας 
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--συλλήξεως; πάρ οἰοοίπτη οδὲ υὐ πεφύκασι 5ῖπ6 ποτα μϑῦ γο 68- 

βοί, οἱ βΘΗΣΟΥΙ ἃ διανομαὶ ροπᾶθσθ οσθαθυθηΐμν ; απ881] 6418 ΡῈΡ1168 

Βρϑοίδη θυ δοᾶθπι τηοᾶο ἀποὺ Ῥοτηᾶ γ8] οοτομδβ ἀϊβίσιραοσοί. ΑἹἸ- 

ἰοχαπι καὶ οΟἸῖβι; αποα 640] ᾿ηβοστΐ, Ῥᾶσυσῃ 1ηἰ6]οχὶξ απ] Θθββοΐ 

ἐν μέρει καὶ ἐφεξῆς, οἱ ἰδπαπᾶπι ἱπίοσ 86 ὁρροδβιία δεϑϑῃΐ, (αυοᾶ 

ἑαϊδεοί, ἦν μ. τε καὶ ἐ.) ἰογπτα ΑἰἸφαϊᾷ ἴῃ ὡς πεφύκασι γίγνεσϑαι 
ΘΟΠΠ ΠΟΣΊ Ραΐίαντί. βοᾶ ππυμιαποάαπθ ΡῈῚ οὐ 51} 9Ὲ}} ἐοσί 71} Ῥσῖο- 

το ἐν μέρει οὀχοὶρΙΘθαπί, δίασαθ ποὺ 1π οταἶθαβ ἀδίπεορς δορί. 

ὡς πεφύκασι γίγνεσϑαι αἀϊθοίυτη 65 αἴ βρη Ποαγοίοσ οθχίδπι Θ5880 
αταπιὶ Ῥθσταπβ !οπαπ ΟΘΟΠ] πο ΟΠ τηα]τιΘ6 ΤΟ θτα, 31 αυϊᾶθπι πὰ- 

τοῦ πίηχα ἱτατηαί 1198 θββθηξ. καὶ δὴ καὶ παίζοντες, φιάλας ἅμα 
χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ καὶ ἀργύρου καὶ τοιούτων τινῶν ἄλλων κεραν- 
νύντες, οἵ δὲ καὶ ὅλας πως διαδιδόντες, ὅπερ εἶπον, εἰς παιδιὰν ἐναρ- 

μόττοντες τὰς τῶν ἀναγκαίων ἀριϑμῶν χρήσεις----Τ τῖα 16 ῬΙΘΟΙΡΌΘ 
απρογοπᾶδ βαπί, 1. Θυ]ᾶ εἰξ φιάλας κεραννύντες, 2. 4πὸ πιοᾶο 8Ὁ 

ὅλας διαδιδόντες ἀἰθέοχαί, 8. ἘΝῚ ἀϊχοχῖί, αφαοᾶ αἷ0 86 1ύθχτσα ἀΐοθχθ 

αἰΐ. ὈΌΡΙΟΧ, 181 ἔᾺ]1ΟΣ, αἸβοσίταθη ἴὼ ῬΟΘΌ 18 βηριίαγ; πᾶπὶ οἱ 6 

ἄϊγογβα τηδίθτϊα δοία βιαηΐ, δὲ ἀϊγοσβασε ΠΙαΌΟσθα οοπίϊπθηί. 8) 

οο Ὑϑτθτω οϑί, σϑοίθ Ορροῃαμίος οὗ κεραννύντες τὰς φιάλας, Ἀ.9. 
αἱ Ῥοοῦ]α σὙἱθο οὔπὰ δαῦδ ροχταϊχίο ἱτηρ]θπύ, οὲ οὗ φ. ὅλας διαδι- 
δόντες, αποᾶ Ιάθτι οδβὲ δὸ ῳ. ἀκράτου πότου πλήρεις διαδιδόντες. 
Βοᾶὰ σόῦϑπὶ ἄκρατος οομβαϊίο υἱίανὶἑ, φαοῃΐδπι πο ταῖϊπβ ἅθ δ6π 

Ῥυτὰ αὐδηι ἀθ Ὑπὸ πιθχῸ οορίίαθαί. Οπο δαυΐθπι βρθοίαπέ 1116, ὅπερ 
εἶπον; Ῥ]δηϊββίσαθ δὰ γϑσῦδα ἀρμοττόντων ἀριϑμῶν τῶν αὐτῶν. Αὐ- 
αὶ] ΟῚ ῬΙΟΙΒῸΒ Ἰάθμι Θδί, 8150 ΠΌΤΑΘΤΟΒ δοπυθηῖγῈ ἀἰοδδ, βῖγθ πὰ- 

ἸΆΘΤΟΒ ἀσοοημποάαγῖ; οἱ ἀποπίθπι ΒΟ00 γὙϑχίῃβ, τη] τα ἀρμοττομένων. 

Νὰ ααἱ μΒοοὺ αἰχῖξ, ἰάθη αἰχ!ὺ αυοᾶ ᾿πῆτα, εἰς παιδίαν κι τ. ἕ. 
Ῥχείθσθα οὔτ ὈΧΟΥΒῸΒ Οἰϊοβῦτῃ δὶἐὲ ἄλλων, οἱ οὗ δὲ αἰέΐοχυχα αυοά- 

ἄδτα 8381 β'τηῖ]6 ἤδρὶ οί, Ιορο: ἄλλοι μὲν κεραννύντες. Αἴ υὑπάϑ 1]- 
Ἰυὰ μὲν αὐτὶρυϊδ Νοιηρθ ἃ Οοᾶ, Ξ᾽) ααἱ Ρῥγὸ κεραννύντες μεραν- 
νύντας ὨΔΌΟΙΘ αἱοϊξαγσ. Οούθχυχῃ δὶ αυ͵ἷ8 1 Ό ἘΠ] Θὴλ 6886 ρϑυί ου] 8 πὶ 
πῶς οομπίθηοί, Βἰπι]απο ὅλας φιάλας εοθτθ ἔοχοί, φυϊάηὶ ὅλας πό- 

σεις τοροπδὺϑ 

1018, »ν. μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ταῖς μετρήσεσιν, ὡς, ὅσα ἔχει μήκη 

καὶ πλάτη καὶ βάϑη, περὶ ἅπαντὰ ταῦτα ἐνοῦσαν τινα φύσει γελοίαν 

τε καὶ αἰσχρὰν ἄγνοιαν ἐν τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι, ταύτης ἀπαλλαάττου- 
σιν. Βρρ!οΥΐ ας. Ιἄθπι γα]ού ὡς ἐνοῦσαν αἰᾳὰθ κρίνοντες ἐνεῖναι. 

Μοχ ρτὸ ὑηνῶν 10ρ0 ὑϊνῶν. 
820, «. Εἰ δ᾽ ἔστι μήτε σφόδρα μήτε ἠρέμα [δυνατὰ ἕνια, ἀλλὰ] 
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τὰ μέν, [τὰ δὲ μή,] σὺ δὲ πάντα ἡγεῖ, πῶς οἴει πρὸς ταῦτα διακεῖ- 
σϑαι; Νοι ἀσἔμπϊαγ08 8010, αἱ ΠῸΒ ὉΠΟΙΠΟΒ ΤΏ608 ἰδῃαύθτῃ ΒΌΠ,- 

τὴ διιδοὶθθ ΘΧΘΙΡ]α οἰἑαίαχ] 81πί, Ερο οοπίτα ΠΙΌΤΣΑΥΙΟΥΌΙΩ δυᾶδ- 

οἶδ ΙΏΘ ΘΟΙΏΡΘΒΟΘΣΘ ΔΥΟ ἔσου, σαΐ ἰδίθτα οοταροβι Ποπθὰ οὐκ ἔνια 

ἀλλὰ τὰ μὲν τὰ δ᾽ οὐ, ττο Ῥ]αἰοπίοαθ ποδῖβ οδέυϊοσαπί. β'οᾶ οὖσ 
δυνατὰ 1πο]υ81} ὙΥ᾽άθαχιαβ ρχοοᾶοπεα, Ἶ4ρ᾽ οὖν οὐ δοκεῖ... ταῦτα 

εἶναι μετρητὰ πρὸς ἄλληλα; Ναί. ΜΜῆκός τε, οἶμαι, πρὸς μῆκος κ. τ᾿ ξ. 

γιᾶθα οταίϊοηθια σου ἰμαδτΐ, οὐ 866 οτασία 8 μετρητὰ εἶναι ῬΘηᾶθγχο. 

“Ἶγπ00᾽, ἱπααϊ, “4 δυνατὸν εἶναι μετρεῖν φύσει", Αἰααΐ, αὐ μοο ὁ0η- 

οθββοχΐχω, 488 Σϑίϊοηθ ἴ8600 ᾿πΐον 86 Θοποὶ δ ἷ8: δυνατόν ἐστι ταῦτα 
μετρεῖν οἱ ταῦτα δυνατά ἐστιῦ Βοϊ]]οοὺ ᾿η 6] ροπᾶο μετρεῖσϑαι. 
ἘΠῚ τ] οτἱῦ Ῥ]δίομὶοαβ 1110 ΠΙΟΣ Βουτμοηΐβ, αΌθΙΩ Οτηηθ8 ἰδυαἀδηΐ, 
Ῥϑαοίβαίστϊ ἐποπίαγ ὃ βοᾶ Ῥδυοίββί πὶ 1} δυνατὸν εἶναι μετρεῖν φύ- 
σει βῖπθ 116 ἀυλὶίδιομθ ἀδταπαθαηί.. 

Τοϊά. α. Τί δ᾽ αὖ; μῆκός τε καὶ πλάτος πρὸς βάϑος, ἢ πλάτος 
τε καὶ μῆκος πρὸς ἄλληλα ὥστε πως ἄρ᾽ οὐ διανοούμεϑα περὶ ταῦτα 
οὕτως κι. τ. ξ. Β81᾽6 α οἵ ῶ. Ῥχὸο ὥστε πως Ὑ ἸΚΟΙΤΔΠ5 ἐη}6]}- 

οἶος ἁμῶς γέ πῶς οοπ͵θοϊί. βοχϊδοπᾶστα νυἱάοίασ : πρὸς ἄλληλα 
ὡσαύτως; ΚΑ. Πῶς; 46. ἾΔρ᾽ οὐ διανοούμεϑα----. 

Βοίυχηϊηρ ἔσοτα (Π6 Τιδπ ποίθβ πὸ ἔγβί {πηρ ὁ ταϑοί ὙὑἹ ἢ 

ἴῃ {π6 ἰοχί, ἐπαξ βϑϑίαὰβ ἰο σϑαυΐχθ ποίϊοθ 8 ἱπ 820, σ. ταῦτα γὰρ 
δὴ σκοποῦντα διαγιγνώσκειν ἀναγκαῖον ἢ παντάπασιν εἶναι φαῦλον, 
προβαλλοντά τε ἀλλήλοις ἀεί, διατριβὴν τῆς πεττείας πολὺ χαριεστέ- 

ραν πρεσβυτῶν διατρίβοντα, φιλονεικεῖν ἐν ταῖς τούτων ἀξίαισι σχο- 

λαῖς. Ὕου ὙΠ ῬχοΡΘΌ]ν δβεθαΐὶ (ο ἄλλοις---πρεσβύτην---φιλονι - 

κεῖν, ἀπᾶ ΠΣ Κοτγίβθ ἰο ἐμ 6 σϑηιοναὶ οὗ τὰ μαϑήματα ἴῃ ΟἹ η188᾽ ΘΏ ΒΊΟΥ. 
ΤΏοΒΘ ΜἘὸ ψϑηΐ ἴο τϑροῦθ οὐ, ΒΗΘῪ ἰμαὲ (Π6Υ ἀο ποὺ πηἀθχβίδπαᾶ 

(89 ἔοτοθ οὗἉ πο ραχίϊο]9 ἴῃ ἔοικέ γ᾽ οὖν. π, ΤΘ Ζατοι Ἑαἰίοβ 
Βᾶνθ βόογθ Ὀδὸῖκ ἰο {π0 Ὑτοὴρ αἰ  θαοη οὗὨἨ Ῥθχβοῦβ, ὙΠῸ ΒοΚ- 

Κορ μὰ τϑοϊβοὰ, ὙΤΆΥ βμου]ὰ (89 Αἰμοηΐδη ποῖ 0411 ΟἸΣπΐα5 ὦ 
ξένε; Αὐᾶ ΒΟῊΝ οδα οὐκοῦν κείσϑω Βαϊ ΔΗΥ͂ οἶος πιουξ (πη 

τοῦ ϑέντος ἢ 

821, σ. ΟγΟ 8 ἰδ σαὶ ἴῃ ρχοροδίης ταὐτὰ ἀεί, Ὀὰΐ ἔπθχο ἃγθ 
ὝΟΙΒ6 ἴδαϊἐβ ἱπ ἐδ ποχὲ βϑῃΐθθοθ. 46. Ταῦτ᾽ ἔστι τοίνυν, ὦ Μέ- 
γιλλέ τε καὶ Κλεινία, νῦν ἃ δή φημι δεῖν περὶ θεῶν τῶν κατ᾽ οὐρανὸν 
τούς γε ἡμετέρους πολίτας τὲ καὶ τοὺς νέους τὸ μέχρι τοσούτου μα- 
ϑεῖν περὶ ἁπάντων τούτων, μέχρι τοῦ μὴ βλασφημεῖν περὶ αὐτά, εὐὖ- 
φημεῖν δὲ ἀεὶ ϑύοντάς τε καὶ ἐν εὐχαῖς εὐχομένους εὐσεβῶς. ον οδῃ 
[89 30] ονίηρ ὈΘΔΣ Θ60}} ΟἰμοΣΒ ΘΟΙΏΡΘΗΥ : τοένυν---νῦν, περὶ θεῶν 
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τῶν κατ᾽ οὐρανόν----περὶ ἁπάντων τούτων, τοὺς πολίτας τε---καὶ τοὺς 
νέους; Νῦν διὰ [6 οο]οβίϊα] οἸδιθθ πιαδὺ ζο, δηᾶ ἐμ9 67055 αν] 510} 

τησδὺ ὃ0 ομδηροᾶ ἰπίο ἃ συ άϊ γ]βίοι ὈΥ͂ Τοσλουϊηρ τούς. “ἼΒοβο ὙῈῸ 

ἃΥ0 αἱ ὁπ66 ΟἿΥ [6]] 0 7-Οὐ ΖΘ 8 πᾶ οοσ γουίι." Ε4, ΤῊΘ ποχᾶβ ἐγὼ 
τούτων οὔτε νέος οὔτε πάλαι ἀκηκοὼς σφῶν ἂν νῦν οὐκ ἐν πολλῷ 

χρόνῳ δηλῶσαι δυναίμην. καίτοι χαλεπά γε ὄντα οὐκ ἄν ποτε οἷος 
τ᾽ ἦν δηλοῦν τηλικούτοις οὖσι τηλικοῦτος ὦν. 1 αγο δἀᾶοᾶ (ἢ 
Ιαδὲ ποσὰ, θαύ ἔδμοτο ἃτθ οἵδμος αι Πα} 165 1. γοῦ Ὑ1}} σϑααΐτθ 

ἴο 800 Βοϊγοᾶ Ὀοίουθ γοῦ Ὑ11}] ἸοοΚ οἢ τὴϑ 88 θ οοσυϑοίοσ οἵ {1Π9 

Ῥϑββᾶζθ. 1 ῬΥΘϑασΩΘ τοὺ ἄο ποὺ Δρρτουο οὗ δ που νέον ΟΥ νεω- 

στί: ῸΣ ἃ τῶᾶ ΜὮΏΟ 88 μϑασὰ 8 ἰμπίηρ οὔτε νεωστὶ οὔτε πάλαι οδὴ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ Πᾶγθ Βοατᾶ ἰᾷ αἱ 411. Τούτων Βθθιῃβ ἰ9 μδΥθ ψίυθῃ πὸ 
οὔἴϑθηοο, ὑπουρὴ 10 18 σσοηρ ὈΟΐκ 1. σα οχ δηἃ ο88θ.0 ΝΟῊ 88 000 

οὗ {π0 Ῥοβ810190 ΒΙμασαηοθθ (0 ὑθδομληρ 18 (86 ἃρὸ οὗὁἨ [109 ἰθδοθθυ, 

ἰο ὙΒΙΟΒ [Π6 ΒΡΘΆΚΟΥ ἀραῖη Δ]πᾶθ8, ὙἯΘ ΤΩΔῪ χοβίοσϑ (δὶ8 ἔθαξυσθ 

ΜἘ1106 γ1͵1ο οοχτθοί τούτων, ὈΥ Βαρροβῖπρ (μα {π0 οἱ σϑδάϊηρ "18 

τουτουτων (1.6. τοῦτ᾽ οὔτ᾽ ὧν) νέος---αῦ τθαῦ βοοομὰ Πϊπἄγϑῃοθ 

ἄοοβ δ6 δ] υᾶο ἰο;Σ “1μπαεΐ ἢ μαᾶ πού Ὠθαχὰ 10 ἔῸΣ Βοσὰθ ἐϊτη6:᾽ Ὀαΐ 
[0806 ΟἼΘΟΚ ἴῸΣ “1 18 Ἰοπρ βῖποθ 1 μοαχᾶ 10, σψχουἹὰ ὈῸ πάλαι οὐκ 

ἀκήκοα, ποΐ οὐ πάλαι ἀκήκοα, διὰ σιὰ οὔτε (6 βϑῖὴθ αἱ ουθμ 00 
ΜΟσ]ὰ Πο]4 σοοᾶ, Ι {μθυϑίοσθ 1πο]1πθ ἰο τϑϑαᾶ: τοῦτ᾽ οὔτ᾽ ὧν νέος 
πάλαι τ᾽ οὐκ ἀκηκοώς---.- ῬοΣθαρβ (μ9 6119 ἐμαὶ ἔπθγθ γ1ὲ8 

βοιπϑίἷηρ ττοὴρ ἴῃ οὔτε---τε ἱπάποοᾶ ἰμθ βουῖδο ἰοὸ τρᾶϊκο {ἢ9 
διέοσχαϊοῃ. 

822, Α. Βροδᾶ: τὴν [αὐτὴν] γὰρ αὐτῶν ὁδόν, καὶ ἕκαστον .. μίαν 
κ. τί ἔξ) δηᾶ βοοῃ δέξοχ τὸν ἡττημένον. σ. 1 ΒΒουᾶ ρῥχϊηὐ ἐπ 
ἰοχὺ 88 0 ]οσα: ἀρ᾽ οὐκ οἰόμεθα τὸ γελοῖόν τε καὶ οὐκ ὀρϑὸν ἐκεῖ 
γιγνόμενον ἄν, ἐνταυϑὶ καὶ ἐν τούτοισι γίγνεσϑαι; ΚΔ. ΓΕλοῖον 
μέν, ὀρθὸν δ᾽ οὐδαμῶς. Αἴοῦ (μῖ8 1 τοίαση ἰο Βῃοίοσ βοσὰρ οἵ 
Αἀγοχϑασία, ψἘ1ῸῈ Ὑ11] Ἰοδα υ8 ἰο {πΠ6 οπᾶ οὗ 16 ΒοοΚκ. 

ΙΡΙἃ. ». ἐπὶ μεῖξον Ὡ0110 τηοᾶο ἔοσυὶ ροΐθβἑ ; βϑᾶὰ ποῃ τηθέβδῃ- 
ἄσται ἴῃ ἔτι μεῖζον, χσαοᾶ ΠΘ8010 48 Ῥχοροβαϊι; πδπὶ 418 ἀϊχοχὶξ ἦθος 
οἰΐαπι 1Π6 7.45, “ΑἸΒῚ αἱ ῬὈΥΪῸΒ αἰύθσατα αὐἱάάδπι τα ρμπι 6686 ΘΟ θηαϊὺ ἢ 

Νοο ΄συ89 δθραυπηΐον βῖη9 ΟΠ ΘΠΒΊΟΩΘ 10,91 ροββαμί. ΟἸΟΥΒΌΠΣ ΘΗΐτ τι 
Ἰῤοσϑΐαγ, ἕτερόν τι---μεταξύ τι ῦ οϊηᾶθ 8βὶ αυΐβ ἀοοοθαὶ πεφυκέναι 
τι μεταξὺ νουϑετήσεώς τε καὶ νόμων, αυἱνὶβ μοο ᾿ηἐθ}Π1ραὲ; βἷη δᾶ- 
Ποϊαὶ νουϑετήσεωώς τε ἅμα καὶ νόμων, ἄϊνογβα οοπ 1886 γἱἀθϑίατ, 
80. τὸ μετέχειν ἅμα τούτου καὶ ἐκείνου, οἱ τὸ μεταξὺ τούτου καὶ ἐκεί- 
γου πεφυκέναι. δα[8 ραΐθχσθ δι Ί ΤῸ. Ὑϑχθουθχα ᾿ ΟΣ πθπι ἃ ΒΟ ὶκ 

Β»»" 



ΨΕΤΤΕΕΒ ΤΟ ΤΗΟΜΡΒΗΟΝ. ΧΧΥ 

ἰαχθαίθτη Ῥαχαπι [δι ἰοἰνοσ ἃ δοχγθοίοσθ 8]14πο οοῃβα(αξαμι ΘΕΒΘ. 

Αυἱὰ εἰ 59 Ἰοφαιιπβ ὃ κινδυνεύει γὰρ δὴ νομοϑέτῃ τὸ προσταττό- 

μενον ἕτερόν τι μεῖζον εἶναι τοῦ τοὺς νόμους ϑέντα ἀπηλλάχϑαι, ἅμα 
δ᾽ εἶναι μεταξύ τι νουϑετήσεώς τε πεφυκὸς καὶ νόμων. 

ΤοΙᾶ, ξ. οἷον περὶ τὴν τῶν σφόδρα νέων παίδων τροφήν οὐ γὰρ 
ῥητά φαμεν εἶναι, λέγοντές τε αὐτὰ ὡς νόμους οἴεσθαι τιϑεμένους 
εἶναι πολλῆς ἀνοίας γέμειν. Νου ῥητὰ βοἃ ἄρρητα ἀθείἀοταν! υἱάϊί 

Ο. Ε. ἨἩοιθδηηῦβ, βϑὰ ποὴ Ὑἱᾶϊξ :ἃ ἰρϑιπὶ ᾿ΘΥΟΣ οοττυρίστα ἴῃ 

οὐμἰ δ ΠΌχῖΒ ΒΑΡοσὶ. Ῥοδβὲέ λόγοις ρ᾽θηεΐαβ :ἰοσραπροηάθππι, οβί, 

Ιθφοπάπιααπο οἷον (τὰ) περὶ τὴν τῶν σφόδρα νέων παίδων τροφὴν 
οὔτ᾽ ἄρρητά φαμεν (δεῖν) εἶναι, λέγοντές τ᾽ αὐτὰ νόμους οἴεσθαι τι- 

ϑέναι πολλῆς (ἂν) ἀνοίας γέμειν. 

Τοϊὰ, ΕΞ. Ὧδ8]6 αὐτόν τις. Βιχαοίατα οδὲ οὐ τέλεος ὁ ἔπαινος, ὅταν 

φῇ τὸν ὑπηρετήσαντα κι τ. ξἑ., Μοχ ηυοᾶ Κ' ρῥχοῦδοί δὰ βϑῃβατα ]οοὶ 
πθοθββαιΐθτα θὲ. ὡς ἄρα ὃς ἂν τοῖς τοῦ (νομοϑέτου) νομοϑετοῦντός 

τε καὶ ἐπαινοῦντος καὶ ψέγοντος πειϑόμενος γράμμασι διεξέλϑῃ τὸν 
βίον ἄκρατον. οὗτος ὅ τε λόγος ὀρϑότατος---Τιοοῦτα Ὠυσαβαπθ ἅθ- 
ΒΟΣΙΡΒὶ αὖ Ἰηδῆοδση 0880 Βϑη θη δια οβίθπάθσθα. “Θαυϊοθηααθ ΟῚ 

τηοᾶο Ἰορὶθυβ σϑσατα οἰδδηὶ Ῥυθθοθρ 8. ΘΟΠΒ1111846 9 ἰοσασα ἸαίοΣἹΒ Υ]- 
διὰ τοὶ" --- ααϊὰ ἑατα ὃ Ιπορίθ δαύθη ἀϊοϊίαν βίος ἄκρατος, οἵ ὁ0π- 

ἡπποίΐο αἷο ροβὶία οὗτος ὅ τε λόγος πιϑταΐμθια πο οϑθηᾶδί. ϑοχίρεϊ 

ΡῬ]αίο: ἀκρότατος οὗτος. ὅ τε λόγος κ. τ. ξ. ἨἩοχῦχτα ραχίθτα 
νἱάθο αὰ ἃ ΒΟ ΚΟδηηο οοουραίαμι. Μοχ ροβί μόνον ἀ6]6 
γράφειν. 

828, 8. δαχαργίἄθτα τηομαΐ Ἰθροπάμπτα: οἷον μάρτυρα ἐπαγό με- 
νοι δηλοῖμεν ἂν ὃ βουλόμεϑα μᾶλλον. 

Τοϊᾶ, 8. Τιοοῦτα βἰο ἱπίοσραμρὶ οἱ οοιχὶρὶ υϑα: πάμπολυ δὲ 
καὶ τὸ περὶ τὰ πεζὰ ϑηρεύματα [, οὐ μόνον ϑηρίων]. ἀλλὰ καὶ τὴν 
τῶν ἀνθρώπων ἄξιον ἐννοεῖν ϑήραν, τήν τε κατὰ πόλεμον καὶ κλω- 
πείαν καὶ λῃστῶν καὶ στρατοπέδων. πολλὴ δὲ καὶ ἡ κατὰ 
φιλίαν --ὙῸρο ᾿δθ0 ΡΟΣ δι] ἤδη Ὑϑηϑῆο, ἴῃ αὰ]ᾶ Ῥχοοῦ ἀυδὶο 

ΤΟΙ ϑΙηδ ΟΥΊΔΙΩ, δία θ ΟἸΔΏΘΙΩ δη8αθπα1 ἀτίθπι οὗ οτηπὶα ὈἰΔη61{18- 

Τατα βθηθτα ἱποϊθα] γοϊϑθαΐ, ἴηΐοσ τὴν κατὰ πόλεμον ϑήραν αἰαιθ 
ΒυΪὰΒ Θχθιρ]α τηθαϊ]α Ἰηἰουροδὶία ϑδὲ; :ρ88 δαΐθμι Ὑϑθᾶ 816 6007- 

τυρία δυαηύ: καὶ κλωπεῖαι καὶ λῃστῶν καὶ στρατοπέδων στρατοπέδοις 
ϑῆραι. Οπθτὰ ποβίσα σθροιλὺ ΟΟΥΤΘΟῦΟ ΟΕ ΔΒμλΌσα 11ΌΤΆΣΙΒ ῬΘΙΌΤΙ 

1η 61] οχτί. 

Τὰ. 5. ΤΎΘΔΗΒΡΟΙΘ 56: καὶ μετὰ ξημίας νομοϑετηϑέντων. 
118, ΒΞ, 086 διαπονουμένης .. Ιοαυΐῃ Ὧ60 οχὶξ αὰο0 τῆς τοξοχτὶ 

ὔ 



ΧΧΥῚ ΧΕΡΤΕΒ ΤῸ ΤΗΟΜΡΕΗΟΝ. 

Ῥοϑββὶί, οὐ ἀδίυι 1} ἐγρηγορύσι, εὕδουσι, Ῥτοτεῦβ ἀσύντακτοι ογαηΐ. 
Οτᾶο οδί, τῆς διαπονουμένης κύρτοις ἀργὸν ϑήραν τῶν ἐνύδρων 
ξώων, μήτε ἐγρηγορόσι μήτε εὔδουσι. ΜοΣ ἱπογοα 1116 οϑέ αθμι- 
αυδτα ἰη γοσΐβ μηδ᾽ εἰς τὸν ἔσχατον ἐπέλϑοι νοῦν Ἠφ081538θ.Ύ Θἱ ἰοΐ 

Ἰηθρί]88 ᾿ην]ΐο Ῥ]αίοηὶ οὈέχιδδβ ἀοίοηδαπί, 510} δίαπαθ Ῥ]αΐο 1086 

1 ΠΟΙ ΒΒΙΠΙΟ ῬὈΓΤΟΥΘΥΌΪΟ ἸΟΟΑΙῚ οΟΡΙὑ, βίαι πδαβοδηΐ, οἱ οὔπὶ ῬτῸ- 

061118 δοίιᾳ ἀροϊάθγθ ραγϑηΐ, 

824, κ. Τιορο: ἡ τὸν δι᾽ ἀναπαύματα πόνον ἔχουσα. Μοχ Ῥχο 
ὁ διειρημένος Ἰοχο ὅδ᾽ ὁ εἰρημένος. Ῥτο ἐν ἐργασίμοις δὲ καὶ ἱεροῖς 
ἁγίοις δαθρίοοσ οἰὲπι Ἰϑοΐαπι θ886 ἐν ἔργ. καὶ ἁγίοις, χαοᾶ πἰύϊτηατα 
ὨΘΒοῖο αυἱβ ῬΟΣ ἱεροῖς Ἰηἰθχργοίδίυβ οθύ. ΜΈ6]108 ἐθοϊββοί, δἱ 1 

ΔΓΙΟῚΙΟ νοόσατὰ Ἰθοϊζομθῃ ΑΓΡΟΙΟ Ἰαῖογθ δαπηοηυΐϊββού. [Ἃἢ “ οἱ 

Δ αἰ ορταρμῖα ὃχσΣ Ῥσοῦα οὖ τοδῖα ἰθοίϊοῃθ οοῃμϑδαία βοχυδίυσ 

ΑΓΙΓ(ΡΒ)1Ο1Ο. 

1 μαὰ Βορϑᾶ ἰο ψϑηᾶθυ ἐμπσουρη ὑνῦὑο ΟΥ ἴδ γ80 τροσο ΒΟΟΪΒ τὶ 

γοῦ, Ῥἱ οἰ ηρ ὌΡ ΒΡΘΟΙΤΏΘΩΒ ΟὗἨ ΡΔΙΘΘΟΡΥΔΡΏΥ δηᾶὰ ἀἰἸβοοῦσβιηρ ΘΟ 

βοὴ 88 ψγ1ὸὸ ψοηί. Βυΐ ἔγοταῃ {ἢ18 ϑρου βίϊ 981} ἀθβῖρῃ σοὺ δηα 84]] 

Οἶμθυβ ἃσθ ἀθ᾽ϊγοσθα ῸΣ [6 Ῥχϑβϑῃΐ ΟΥ̓ {Π6 ῬΘΟΌΪΘΣ Ομδγδοίοσ οὗ 

{8158 ἀντίχϑων ; ψΈΪΘΗ, ἐΒουρἢ )1ὸ ἃγτθ ποῦ αυϊΐθ 80 τοιηοίθ 88 ῬὨ)]- 

Ἰο]Ϊαὰ8 του] 9,866 ὉΒ, Πο]48β ἴο0 βοϑῃῦν 8 δοιατη 1 δ ἴθ ὙΠ γοῦ 

ἰο βα βϑνγ ἃ ραυτυϊουβ οοτγθβροηάθηΐ, δπᾶ ΌΣΤΟΘΒ τὴ0, 15 1 που]Ἱὰ 

8060 ἐμῖβΒ ἴῃ γυϊηῦ Ὀοίοσο (80 δμᾶ οὗἉ (818 γϑᾶσ, ἰο δ΄ γθ88 1 οσί- 

αι ἴο {809 Ευγχορθᾶθ ῬΌΒΙΙΒΒΟΣ. ὙΠ Ὠθαγίϊοβέ σϑβρϑοΐ δηᾶ 

αἰδοοίζοῃ, 

ΒΘΙΙθνΘ Τὴ, 

ὙΟΌΣΒ ΘΥ͂ΟΙ, 

ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΑΘΗΑΛΜ. 
ὈΚΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ΟΣ ΒΎΡΧΝΕΥ, 

᾿ ἘΈΒΕΑΒΥ, 1817. 

ΟΟΒΕΙΘΕ ΝΟ Δ. 

Ῥ,᾿ ΨΊ [Ιδδὲ 1[1πθ. ΖΡ τὰῶὸ: γεαά Μο. , 
, ΙΣ 91, «43πν τούτω αὐὰ (1.0. τὼ σχήματο). 
» ΧΙ 806}. .ω.ὨἜΞ ΖῸν Ὀθοδῖηθ: γεαα ὈΘΟΟΙΩΘ. , 

» ΧΥΙ 6Ὁ., ἄγομαι δοίϊίζοτα, ΖῸν χελεύοις: γεαὰ χελεύεις. 

»» ἢ 



ΡΙΙΑΤΟΝΙΒ ΡΗΙΠΕΒΟἙ 

ὙἍΠΕ 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΑΝ ΝΟΤΕΒ, 





ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ἨΝῚ αἷτὰ οὗ [818 ποῦ]9 Ὠιδϊοραθ 15 ἰο δϑοοχίδιπ ἐμ σχοϊδίϊοη οὗ 

ῬΙθαβασο δηᾶ οὗἩ [πἰ6]]ϑοῦ ἕο {μ6 δΌβοϊαίθ αοοάᾶ. 

ΤῊ ἔοστη οὗ [ὴ9 ἸΠΟΌΪΣΥ 18 ἃ ΘΟ ΣΟΥΘΙΒΥ θοΐσθθι ϑοογαίθβ δπὰ 

ἔτο τουης Αἰμθηϊδηβ πδιηθᾶ ῬὨΣΘΌαΒ δηᾶὰ Ῥχοίδσομιβ. ΤῊῺΘ ἰδἰίθυ, 

Θβρουβίηρ ὑπ οδϑβθ ὙὙΏ1ῸῈ ἢ18 ἔγϊθηα μὰ ἢγϑί ἰβίζθη ὉΡ, δῃὰ (μθὴ 

ΓΠΣΟΌΡ ἢ 16 Ζ1 688 Δα ἀοηθᾶ, αὔβστηβ (Πδὺ Ρ]ΘαΒασο, υδὶηρ (μ 9 ποτχᾶ ἴῃ 

1.8 Ἰαγροϑὺ βθη86, 18 ας! ]θα ἰο (Π6 πᾶτῃϑ οὗ ροοά; ἴο ψῃ οὶ δοογαΐθβ 

δάγδῃοοθβθ 8 Ορροβιίθ οἱδΐτη οὐ θα] οὗ 1πἰθ0]16οῖ, Καον]θᾶρο, δηᾶ 

811 Κιμάγβα βρϑοΐθβ; οὈβουνίηρ ὑμαί, 1 10 βΒῃου]ὰ χουν (μδὺ βοιλθ 

{γᾶ Θοτρϑο νοῦ βμονγοᾶ ἃ Ὀδίΐοσ {110 ἐμ8ῃ οἰἐ μον οὗἨ {πθ οὐἹρίηδὶ 

ΟἸαιτηδηΐβθ, ἐμθη, τ ΟΘΤΟΣ οὗ π6 ὕὑγο βῃουϊα 6 ἔουμα ταοϑὺ δκὶῃ 

ἴο (6 Ββαοοθββέα! οδηαϊἀδίθ του] Ὀ6 θη θα ἰο {110 Σαεοπμά ῬΥ1ΖΘθ. 

Ῥτοίδυομμβ 18 (6 χοπυϊπἀϑὰ οὗ [μ6 ρυϑαΐ ναυϊ θῖν δῃμα αἰ βου ΠΟΥ͂ 

1 {86 Κἰμᾶβ οὗ ρ]θᾶβυσθ, δπὰ 18 ᾿ην θα (0 Βον"ν τ μδΐ ΘΟ ΠΟ. 

πϑίαγο ὑπο ῦθ 18 ἴῃ 4}1 (8680, ΟΥ̓́ΘΥ πὰ Δῦογο {μοὶ Ὀθίηρ ρμέδασαηί, 

Ὑ 10. ποθοαν ἀἸβρυΐθβ, ἴῃ σἰσίαθ οὐ Β1Οὴ Ἠ6 0681}8 ἔΒθτὰ 411 91θ8- 

ΒΌΤΟΒ. [π γΟΡΪγ, ἢθ6 ἄθῃ]θα ἐμαὶ ἔμογθ 18 ΔΩΥ͂ ΨαΣΊΘΟΥ ΟΥ ἀἴβοσο- 

ῬΘΏΟΥ Ὀοίνγθθη ἔπθα, ὑὰ 8560 {α7) α5 ἡδν αν μίραδιγ) 5. δοοχδίθϑ 

Βῆονγβ (9 ἔλ]ΠΔΟΥ οὗὁὨ Ὠ18 ἀγρυπιθηΐ, δηα ροϊηΐβ οαὐ ἔμπαύ (18 τ] 8 Π 00 

ὍΡΟΣ ἰδθ 1Δομ ΣΥ ἱπιρ] 194 ὈΥ͂ ἃ ΘΟΙΏΙΏΩΟΙ ὨΆΙη6, 88 1 1ὑ ὁχο]αἀοᾷ 8}} 

Ασουβ υ, σψουἹὰ ρὰΐ δὴ δῃμά ἰο 81] σϑαβοιῖϊης. ΤῊΪἷ8 Ἰθαβ ἕο {ῃθ 

ΤΘΠ 9 οὗ (9 στγϑαὺ Ῥχοῦ]θια δρουῦ Τἀθη ΠΥ δηᾶ Ὠιγθυβιίν, (86 

ἀρ] ρΐ οὗ γουῃρ δυρῦθτβ δῃᾶὰ ἰῃθ ἔθυῦσοσ οὗ αυϊοί, τβρθοίδ ]9 

ῬΘΟρὶθ, {89 δυρυτωθηΐ οὗ ἕν καὶ πολλά. Ἐ ΤῊΘ οοπίχαδϊοἴΐοῃ δ6- 
ἔθη (Π0 ἱπαϊν] 8] 88 ὁπ6 ἴῃ Ὠδίυτα, 8ηα γοὺ γιατ ἴῃ Π18 ΤῊΔΗΥ͂ 

ομδηρθβ οὗ οἱτουμηβδίδηοθ, δηᾶ ἰδαὺ Ὀθίγθοη (6  Ο]9 88 οὴηδ δηᾶ 

5 ΤῈὴῸ Ὀδασΐη οὗ [Πϊ8 ἀἰβοιββίοῃ οπ ἐδ τηδΐῃ βυθ)θοὶ 15 ἐπγοίοϊὰ, ΤῈΘ ἴπ- 
Ροτγίδῃοο οὗ ἐ86 πέρας ἴῃ αἰδιθοίίο5 8 ἃ βυΐλ]6 ἱπέγοἀυοίζοη ἴο [86 ρᾶγὶ ὙΒΙΘΒ 
10 18. [0 ΡὈΪΔΥ͂ ἴῃ ΡΒΥΒΙ65; δῃὰ {86 Ὡθοθβϑυ ΟΥ̓ ἐπθ σαγοίαϊ ἀἰνἼϑῖου οὗ Ρ]ΘδΒΌΓΘ 
ἸΠΟΘΥ 15 ΒΥ 8] 0845 18 βῇονγῃ Ὀδίοσγθ δηά. 



4 ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

{π6 Ῥαγχία 88 πιαμν, 8186 ἰουποῃϑᾶ προπ; Ὀαυΐ ϑϑοογαΐοθ δέβσγτηβ ἰμαΐ, 

πουρ ἢ ΤΩΘ ΠΟῪ ἸΙΟΟΪΚ ὍΡΟΙ (δ 980 Ρδσϑάοχθβθ 88 οὨἹ] 18ῃ απ 8ο- 

ῬὨ1Β01041, ὑμογὸ οχὶδὲ οὐοὺ ἴοστηβ οὗ ἔμθ οοπίχδαϊοίϊοη Ὑ ΒΊΟΝ ἃΥΘ 

ΤΘΑΠΥ ᾿τηροχίδηξ. Ὁ, 1 Ἧ͵ὸ ΟΠ ΒΙΔΘΥ ΔΗ͂ ΚΘππ8 88 0Π6 ἴῃ 1{86], 

δηἃ (θη ϑραὶῃ ΟὈβοσυθ ἐμαί (μ0 τορτϑβϑηίαιγοβ οὗ 10 8.0 πιδην 

δὰ υπμ]ϊταϊίθα, 1 18 αἰ ἤου]ύ ἰο οοποοῖγο μον ἐμὶ8 Ομθ, δ (6 

ΒΔΙῺῚΘ ἔϊπη9 ἐμαὶ 1 ὙϑΔ1 8 ΟἿΘ ἴῃ [86], 18 γϑὲ 006 ἱἷπ 8]} [89 

Ἰηανιἀυ818 δηᾶ ἴῃ 660} οὗ ἔβο. ΤῊ18 οοπίχαδϊοίζοι 18 {π6 1π}|6- 

γϑηῦ δῃὰ πηοη θη 0819 ῬΤΟΡΘΙΟ οὗ αἰῤ οὈ]θοΐθ οὗ γϑδβοῃῖηρ: Ὀαΐ 

(Πουρἢ 88 500} ψἷοΨ͵ οδΔῃηῃοῦ ΥΘΙΏΟΥΘ 1ΐ, ἔπΠ0 70 18 ἃ ΤΟΙΙΘΑΥ͂ Ῥχου θα 

δραϊηβί 18 Ῥγαοίϊοαὶ αἰ βου] γ. ΕοΥ, Ὑ8116 4}} πη ρ8 ἃτο οοῃβὶ- 

τυΐοὰ ουαὐ οὗ {89 Οη6 δηᾶ {Π6 Μδῃγ, ἔπθυ ᾶγθ, δϑββοοϊαἰθα 1ῃ {ΠΟΙ 

οοπδἧιςαοη, [π6 ΠΤ ἰμπι δηᾶ 6 Τπἀθδηϊίθ. ὯἮοὸ ταυϑὶ ἐμοχϑίοσο, ἢ 

811 οὈ]θοίβ οὗἨ ἸῃαυϊχΥ, δοοθρίϊπρ (818 παίαταὶ οοπδιι αἰοη, Ὀορ ὈΥ 

ἰλκίηρ ἃ υπϊΐ, ΒΊΟΝ 6 816 βυγχθ ἰο βπᾶ 15 ψὸ Ἰοοκ ἴον 1; ἔγοσω 

(8186 γἯγο τηπδύ Ῥγοοοθᾶ ἰο {09 ποχύ ἀθῆῃτίθ πυτθοχ βαρ] 19 ὈΥ͂ 

[89 οδ]οοί 1861} ἴῃ 118 οὐ πδίυγαὶ αἱ] 805, δηἃ 80, δου 0 8]}Υ7 

δαγαποίηρ ὑπχοῦρ 411 βυθοσαϊηδίθ αἰ βοηβ, ρχοοθθᾶ {1} τψχὸ δσ- 

τγο δὖ (89 ροϊπί ψθσθ (16 11π1Ὁ0 (ΟΥ ρίνθῃ πατ6 78) οθ88θ8, δηᾶ 

[6 πρὶ πιϊοα ὈθρῖπμθΒ. ΤῊ]8 ῬΥΟΟΘΒ88 ἔγοσα {86 οῃ6 ἰο {π9. ᾿πἀ68η16 

ὈΥ πιθδῃ8 οὗ μμμιηδδ)᾽, ΟΥὁἩΑΪΔΘ ΟΘΟΠΙΓΑΙΎ Ῥ͵ΧΌΟΘΘ88 ἔγοτῃ [86 Ἰπᾶθβῃϊθ 
ἰο [109 οὔθ, 18 {86 ρ οὗ (1 Θοαδβ, {86 γὰρ αἱ ϑοίῖοαὶ τηοίποᾶ, 

[6 οὐἱαῖη οὗ 4}1 ἀϊβοονοσυ, δηᾶ {86 ορροβὶίθ οἵ {μδὲ βορἱβίϊοδὶ. 

ἸΏΒΏΠΘΣΥ ὙὮΙΘΗ Ῥᾶ8808 26) δαἰΐϊμηι ἔτοτα οἱἴποσ οχίσθμηθ (0 (89 

οἶμοσ. ϑοογαίθβ δοδυ Ὁ} ν ΘΧΘτα 186,68 18 Ῥοβι θη ὈΥ ἰδηραδρο, 

ΤΩΌΒΙ0, τποίχο, δηα {δ δχί οὗ ψυϊηρ; δπα Ῥσόροβθβ ἐδαΐ {ἢ χῖναὶ 

Οἰαϊπιδηΐβ, Ρ]ΘΑΒΌΣΘ δηὰ ᾿ηἰθ]]θοῖ, βου 6 βι]θοίθα ἰο {πὸ βϑτιθ 

τηοίμοὰ οὗ βοσυ!ηγ. 

Βυΐ Ββπάϊηρς (μὲ Ῥχοίασομῃυβ 18 βοαχϑᾶ ὈῪ {π0 αι βοῦν οὗ {89 

ππαογίακίηρ, [6 Ῥχοΐθββθθ 0 ΣΘΠΊΘΙΏΘΟΣ ἃ Ββμοσίεσ δβοϊα]οη οὗ (80 

ῬΙΟΌΪΟΙ Ὀοίοσθ μθιὰ, ὈΥ̓͂ ΨΏΪΟΙΝ 10 οδὴ Ὀ6 8ῃόνγῃ {μαῦ πο ὶΠο Σ 

ΘΟΙΒΡΘΟΟΣ οδἢ ὨΟΡῸ [ὉΣ ἰῃ09 Μἔγδέί ὑυῖζθ. Τὸ 1105 ἴπ {80 ΥΘΥῪ 

οομοθρίίοῃ οὗ ἰη6 αοοά ἐμαὺ 1Ὁ βμῃουἹὰ Ὀ6 ρεηρζεοὶ δια βοίξζϑ(- 

εἴεωί. Βαυΐ, 1 ψγλρ ἰΔκθ ΟΙΒΟΣ Ῥ]ΘΑΒΌΣΘ ΟΣ 1μύθ]ϑοΐ ἴῃ δὈΌβο]αΐθ 

1801 0 ἔγοπι θϑοὶ οἴμοσ, [ΏΘΥ ἃστθ 811Κθ ᾿πιροχῆθοΐ δηὰ 1ῃ8υ}ἢ- 

οἰθϑαξ; Ὁ 0 ὁη9 ΜΟΙ δοοθρί Ὁ] ΘαϑασΘ 8Δ΄0η6 88 81] 1 8]], 1 Ἠἢθ 

Ἠδἃ ΠΟ ΙΠΘΙΔΟΧΎ, ΠῸ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΏΘΒΒ, 20 δου Ὑ ὈῪ Ὑ816.}} Β6 οου]ᾶ 

6 οορηϊδβαπί οὗ πὸ Ὀ]θΑΒΌΣΘ Θη]ογθᾶ: ΠΟΥ ΜΟΙ] ΔΩ ΟὯ6 ϑοοθρύ 

8 ᾿ἴδο οὗ τῶοσὸ ἰμίϑ]θοί ψἱϊμοαῦ δὖ Ἰοᾶδί βοπὶθ δαπηϊχίυσο οὗ 
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ΒΙΘΑΒΌΣΒΌ]Θ ἔθθηρ. ΤῸ οἰἴμοΣ οὗ (8680 βέαίθβ οὗ θη, 81} τυθῃ 

ψουἹὰ οουίϑι ]Ὺ Ῥυϑῖοσ ἃ δοριῤίηα ον ὁ 1 ἰο; {Ἀθϑεθίοτθ θδοὶ 

88 ζ)]Θὰ ἴῃ 108 Ὀγϑίθῃϑιοηβ ἰο ὃΘ (86 δοβοϊαΐο ἀαοοᾶ. Βαΐ ψΒΣΟᾺ 

ΟΟΙΉ68 μ6 πἠθϑᾶχϑϑὺ (0 {0 τᾶσκὴὺ Τηαῦὺ ὙΠΙῚΟῚ [88 χηοβὲ στἱρδΐ ἴο 

Ὅ6 οοηϑιἀοχρα οἱ μοὺ 1.801} (6 δι88 οὗὁἩ [6 σον] δίϊο, ΟΥ αἱ ἰϑδδβί 

88 ΠΑΥΙῺΡ τηοβῦ ΔΙ τι} ἰμ8ὲ ὕΔα8θ. ΤμὰΒ ἯγἯὁ 1 ἰϑᾶ ἰο 1ῃ- 

αυΐϊτο Ἰηΐο {μ9 παίαχο οὗὨ ὀοτλθ]ηδίϊοη 1.8615, δῃὰ [9 ἰὰγϑ ψ πο ὰ 

ΒοΟΥΘΙῺ 1, 

Νον 1 μᾶ8 δἰσθϑᾶν θθθῃ 8818, ἐμαΐ ἰΐ 1Ζιϊτῖΐ δηα (89 [πἀθ- 

Βηϊΐο Ὁ ἀχὸ [06 Θθ]ὀταθηΐβ οἂαὐ οὗ ΜΕΘ 4}} (μη ρ8 ἃχϑ οοιαροπηδοᾶ; 

[Π680, ἐποτοΐοσθ, ψ}} μῸ (86 γδί ὑνγο γένη οὐ ἰΠη8 ψἘ1Θἢ γἯ͵οὁ ταῦδί 

ΘΟμΒΙαοΣ; (μ6 Οοτιηδίίοη οὗ {8680 ἔγχο ψ}} Ὀ6 {86 ἰμϊγτὰ ἱκιπᾶ, 

δα (80 ὕαυδ ψὨοἢ οὔθοίθ ὑπ. ἀπῖοῃ, {86 Τουχίι. 

ΕΥΟΥΥ πα] 1 οὗ τααύίου οομβιἀθχϑᾶ ἴῃ 108 δοδίτχδοίου, οχίθηδβ 

Ἰηἀοβ 6}. πὰ (6 ἀϊχθοίζομ οὗ γχο ορροβὶΐθβ, 88 ἴῃ (89 ᾿πβίϑῃοθβ 

οὗ τροιβίοσ δα αὐἹοσ {, δοίίοσ δῃᾷᾶ οοϊάθσ, ἄο. Τὰ αἰίθμιρί ἴο 

Ἰπεξ ἰδ δῇ ὁμοθ ἀΐββοῖνθβ “ἊἼμ αρδείσδοίϊίΐοη, Ὀθοαυϑθ ἰξ χϑβ ἰο ἃ 
Ροϊμύ ὑμαί ὙΠῸ} 18 ΟὨΪΥ͂ ΘΟὨΟΘΙΥΔΌ]Θ 88. Ομ ΠΥ ΟΔΡ401]6 οὗ 

10) 6 πὰ ἰε54. ΑἹ] (δηρθ ψΒΙΟΩ ὑπὰβΒ δατϊηϊΐ ΟΥἿἮὨ Ἰῇοσθ δῃᾷᾶ |688 

Δ.Θ ΟΟΙΩΡΙΘΒΘΗηαΘα ἰὴ οη9 ἰδέα, δηᾶὰ χϑοθῖγθ (89 πϑπιθ οὗ (89 [η- 

ἀοβηϊίο, τὸ ἄπειρον. ΤῺΘ Τὀρροβὶίθβ οὗ ἐμιθ80 ἃχϑ (μ9 ἐμβίηρβ ψΒΊΘᾺ 
οβἶοοί ϑαπα γ διὰ Ῥτοροχίϊοι, δα (080 Δ1.Θ οἰδββθὰ ὑπᾶρσ (}θ 

ΠΔΤΩΘ οὗ (86 1 τύ, τὸ πέρας 1 οὐ περατοειδές. ΤῊΘ Θχδηιρ]ο8 οὗ 
(818 πὰ ἀχὸ αὐ ἀφο πμπιδδνς ΒΘΙΘΥΟΣ δηὰ (ΠΘῚΣ ΤΣ] 1088 (0 

680} οἶμοσ, Ὀαΐ [ΠΟῪ ΟΔἢ 6 ΠΙΟΥΘ ΘΆΒΙ]Υ 866 δ [80 βᾶπὶθ ἔπι6 Ὑ1{} 

[89 ἰμϊγτὰ Κὶπᾶ, ἐμαξ 18 ἴο β8γ, ἴῃ Ομ δἰμδίϊομβ οὗ τὸ ἄπειρον δπᾶ 
τὸ πέρας. Ιπ ταυβῖο, ὈΟΔ]Υ ἈΘΑΙ ἑν δηᾶ βίσομρίδ διὰ Ὀϑααίγ, (89 

ἰθιηροσαΐασο οὗ {80 δθϑβοῃβ, δῃιὰ δῦουθ 411, ἷἰῃβ (89 1ηβίδποθ οὗ 

ῬΙθάβαχο, ὙΠΟ που] Ὀ6 ΔΟβοιθα 1 18 οσῃ ᾿παοβηϊὺθ ον] ρ8, 

Ὀαΐ ἔοσ {10 ᾿Ἱπιροϑι(ϊοι οὗὨ Δ ἀπ οΟΥΘΣ ἰο 1Ἰπ]Ὁ} πα ὈΥΘΒΟΙΥΘ 1{,--- 

5 ΤῊΪ5 ἀοοίτίηο Ρ]αίο 8 βαϊά ἰο αν Ὀογγονγθα ἔγοτα ὑπ Ῥγίμαρογοδα ῬΒΐ- 
Ἰοϊδυβ, το, ἱπγου ἢ ΟΧΊΓΘΙΩΘ ΡΟΥΘΓΙΙΥ͂, σοηβοηϊθα ἴο 856}1 Εἷτη 86 ὈΟΟΚ ἴῃ ψ ΒΙῸΣ 
86 δαὰ οιιθοάϊθα ἴΠ6 ἰδηθίβ οὗἁὨ ἢ 8 566ῖ. --ο-ϑο Ὀΐος. δογῖ. ἴῃ δλιοίαιιδ, δὰ [Π6 
Εχίγαοϊ ἔγοσα Βδοκ δ Δϊοζαιιδ ἴῃ ἴῃ6 ΑΡρρομπάϊχ. 

ἱ Ὑμ6 οοτηραγδίνο οὗ 4]} βιος σογὰβ αὔὸ υὑβοὰ Ὀγ Ρ]αΐο Ὀθοδιι86 ἐπθ ρμοβίεϊνο 
ταῖς ὍΘ πιϊδαπάογϊοοα 88 ἱτρὶ γῖης α ποσόν, οὐ ἀοῆηίῖο ᾳαδηῖν, ΟΥ Ργοροῦ- 
ὥοπ; Ὀὰὶ δἴδογνσαγάβ, 6 8685 186 ροβίξἷνο, ᾿Εν δ᾽ ὀξεῖ χαὶ βαρεῖ χαὶ ταχεῖ χαὶ 
βραδεῖ, ἀπείροις οὖσιν. (38, 4.) 

1 πέρας ἰδ ΡΓΟΡΘΙΙΥ ἴμ6 ἰδέα, οὐ ἰδαῖ δοοοτάϊηρ ἴο ψ βίο ΠΟΥ δγὸ ὁπ6, δῃὰ 
περατοειδές, [Π6 γένος: τὰ περατοειδὴ δραΐῃ νου 6 [Π6 γέννα, τ θὰ τὸ 
τουδὶ ποῖ οοῃίουπα Ἡ1}}} γένος, 85 Αδὲ δηὰ οἴμουβ ἴδνθ ἄἀοῃθ, μὲ ὙΒ1Ο ἢ 18. [89 
τοῦθ οοπίαϊ θα ἴῃ [86 γένος, [5 πυϊμοζοῦβ βρθοϊπιθη8. 



6 ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

1 8}1 βΒΌΘΙ Ἰηβίδμοθβ, ὙΠΟσΘ φυσίζιϊε5 ἀχὸ ὈΪθηἀοα τὴ} ἀοδηϊίθ 

}9ἸΟρΡΟΡο, ΜΘ 860 δ ὁπὸθ {10 βϑοοῃᾷᾶ δ]ϑιηθηΐ οὗ {πὸ οοι]ηᾶ- 

(10, δηᾶ {Π6 χτϑβαὶϊξ οὗ {μπὺ ΟομὈ]ηδίϊοη 88 ταδηὶϊξοβίθα ἴῃ ΒΟΠῚΘ 

γένεσις. Τὰ ἰμ6 ἔουσίῃ Ρ͵]δο8 ἴμποτο τασϑὲ Ὀ6 ἃ 89 οὗἩ βθο οοτὰ- 

ὈΙηδίοηΒ; ἔὺν ὑπαὶ ψΏ10Ὲ ἐς πιαάδ οαπυοῦ ὉΘ ἐἢ6 58π|6 88 {πα ὙΒΙΟΝ 

"ηαἶθ8, Ὀὰΐ τισϑύ αἰνγαγβ θ6 Βαρθβοαποπηῦ ἰο 1. ΤἈΘσθίουθ 17 ΤΩΔΥῪ 

θοπδιᾶοσς (89 βγεί ἴπτοθ πᾶβ ἰο ὃ6 (1) (2) (86 οἰοπιθηίβ Ὁ οὗὨ τᾶ- 
ἔαγαὶ {πη ρθ, δηᾶὰ (8) (πθ πδίαχαὶ ἐῖπρΒ ὑμϑιηβοῖνϑβ; Ὀαὺ {π6 Τοῦτ ῃ 

Κἰπᾶ ἴα ἐμαὶ τ βοὴ οροταίθβ πιΐι ἔμθβθ δῃᾶ ἀροη ἐἰπθπι. 

ΤῊ ααθδβίϊοη {πθῃ δσῖβεβ: ΤῸ ΒΊΟΝ οὗὨ ποθ ἔθ ἰϊηβ ἀο68 

86 ΜΙχοᾶ 1,110 οὗ Ῥ]θᾶβιισο δηᾶ :πύθ]]6οῦ ὈΘᾺΣ ταοϑὺ σϑθθι Ὁ] 06 ἢ 

10 18 ἀθοϊάοᾶ ἐμὲ 10 ΥΘΒΘΙΔΘ]65 τηοϑὺ ὑμ9 ἰμϊτᾶ Κιπὰ οὐ {9 Οὐτ- 

διημδίίοη. ῬῬ]ΘαΒΌΣΘ Δρϑ]η ϑ6θὴ8 τηοϑύὺ δκίῃ ἰο {π6 [πἀοβηϊία. 

Τὴ6 Κιηα ὙΒΙΟῊ δΏΒΘΥΒ (0 [π|0]]|6οὐὁ 18 πού 80 ουιάθῃΐ, δηᾶ 

ϑοοσαίθβ ΥΏΒ ἮΪ8 ἔγθηᾶ δραϊμδί ΠΥ ΤΑΘΏΏΘΒΒ ἴῃ ἰΐδθ ἀΘΟΙΒΊΟΙ, 

88 ἰουοῃϊπρ ὌΡΟυ ἱπιρϊοίγ. ἸΤῈ6 ῥρᾺγῪ ῬΆΙ]ΠΘΌῸΒ ἰδαρἢβ αὖ [18 

ΒΟΙΆΡΙΘΒ, δυΐ Ῥχοίασοιιιβ 88 Ἰποσθ ΣΘΥΘΊΘΩΘΘ, δηᾶ 18 80 8:6- 

ΒἰχοΚ ὈΥ ϑοογαίθδ᾽ τηᾶηπθσ, δαί ἨΘ 18 αἰγαϊὰ ἰο τβδκθ δΔΗΥ θ0ῃ- 

Ἰοοίατθ. ΤΆΘΩ ϑβοογζαῦθβ ἀθοϊασθβ ἐμαῦὺ ἢἷ8 οὐ ΒΟ] Υ Ὑγ͵ὲβ 8]} 

1η βροχύ, δηᾶὰ ἐμπαὺ 10 18 πο τψομᾶον 1 ῬἈΠ]ΠΟΒΟΡΒΘΥΒ ΔΥῸ 80 ΤΟΘΑΥ͂ 

ἴο ΡΥ ὑμθηλβοῖνθθ ἃ ΘΟ] ]τθηΐ, ἴῃ ἀθοϊασίηρ [ἰ61]6οῦ (0 Ὀ6 [ῃ6 

Κιὴρ οὗ ἰῃο σηϊνοσβο; Ῥαΐ (ἰδμαὺ 1ὁ 18 του Ὑ6116 ἰο 800 Ὑδί 

Τρ 10 Ππᾶ8 ἰο ἰμ0 ἀθδιρῃαίίΐοη, υχοίαχζομιβ 18 ἰμθη δβικθᾶ ἰὸ 

ὁμοοϑο Ὀοίνθθῃ ὕνγο ΟΡ ποηΒ; Ομθ ἐπεί [80 ὉΗΐγΘΥΒΘ 18 βπ076ο 

ἰο Θἴδϑηθθ δηᾶὰ Ὀ]Σπᾶ οαρυῖοθ, πᾶ ἐπ οἶμον, ἰμδΐ 10 18 σογθχτιϑᾶ 

ὉΥ ἰμίθ]1θοὲ δῃᾶ τωϊθᾶ. Ἠθ τ βι δ] ΡῚΥ Θμοοβοθ {16 Ἰαίέοσ, Βαΐ, 

ΔΥΡ ΘΒ δοογαΐθβ, 1π [118 ὉΠΊΎΘΥΒΘ {6076 816 086 88:16 6] ϑιαθηΐβ ὙΓ1Ο 

Ὑ8 βηὰ 4180 1 [86 οομδα 0 ΟΥἩἨ ΟΣ ΟὟ Ὀοάϊθ8, ΟὨΪΥ {μ8ὺ ΠΟΥΘ 

[ΠΟΥ ΟΟΟῸΣ 818}} ἴπ σΌΘΗΠΥ δπα ῬΟΟΥ ἱπ αυδὶγ, Μ Ὰ116 1 {πθ 

ὉΒΊΎΘΣΒΘ (Π6Υ Δ.0 δραπάδῃξ ἀπ ψοπάτουβ. ΝΟΥ, [116 ὑθΣΥθβί σα] 6]6- 

ταθηΐβ πησϑί ἤᾶτο 66 ἀοχιγοα ἔγοπι (6 ὉΠΊΥΘΥΒ8] ομ98, ὑ86 ΘΑΤΓΒ]Υ͂ 

Ὀοάν ἔχοχῃ {86 ὈΟΑΥ͂ οὗ {π6 ὉπΊγοΥβ86: Ὀαΐ ΟΣ ὈΟΑῪ Ὧδ8 ἃ πιμ αἱ ὙΆ1ΟᾺ 

Ὁ βοογδίθβθ βροδῖκβ 8150 ῬΥγθΒΘΏΣΥ (39, Α) οὗ ἴδπο ΕΌΌΣ ΕἸΘΙ δηἴδ5, 85 ΠΟΥ 81Θ 
ὁ8116ὁ4, τπΐοῖ ΔΥῸ 88 οἹ]ὰ 85 Ετωηρϑάοοϊοϑ, δῃηὰ ῬΧΟΌΔΟΌΪΥ τοῦθ οἷάογ. Βαΐ [86 
οἰθιηθηῖβ τ ΒΙΟΝ τὸ ΔΙΘ ΠΟΓΘ ΘΟΠΟΘΓΩΘα ΔΓΘ ΟἰΘτθηἶβ ἰῃ ἃ αἰ ἴοθγϑηϊ 50086. 
ΤΉΏΘΥ τὸ ποῖ τοδέϊοσ, ΠΟΥ ϑύϑῃ ῥτοροσίΐθ8 οὗ τηδίζου, δαὶ 86 ἄπειρον 8 ἐπ 60η- 
αἰτίοη οὗὨἨ 411 ἐπ Ῥγοροσίῖιθβ οὗ τηδῖίοσ, δὰ οὗ Ὡααῦον 5617, {11 οοπίγο θα ὈΥ͂ 
πέρας. ΤΠουρΙ ἴμ6 ῬΥΓΘρΌΥΘδηΒ μο]ὰ ἀριθμὸς ἰο Ὀ6 ἴδ σουαϊοη οὗ οχίβίοποθ 
δηὰ {80 ργουηὰ οὗ Κποπίοαρα; (158 [5 νἱτίαθ τὰῶβ ἀογίνοὰ ἔγοτῃ [86 ἀθολά, (παι 
5. ἔγοται ρτορογέοιη, ὉΓ [86 ἀθοδᾷ οοπίδίποὰ ΘΥΟΣΥ Κἰπὰ οὗ ρῥσγορογίίοηῃ. [1ηἀδοβηϊὶθ 
προσ, ἡ ἀόριστος δυάς, νγγᾶβ Σϑοκοηθὰ διηοηβ ἴμ6 ἄπειρα. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ν 

1ὖ τησδί ὮδγΘ 8180 ἀουϊγθα ἔγοση (06 βᾶ1Π|6 ΒΟΌΣΟΘ; [ῸΣ 1 γὙ͵ὁ ΙΏΘὴ 

ὮδΥΘ ἃ το]Πα, ΤΟ ΙΏΟΥΘ τησϑύ [Π6 ΠΏΙΎΘΥΒΘ, ῬΟββθββϑιηρ 88 10 (068 

811 (μαῦὺ ψ1ὁ Ῥοββθββ, ΟἿὨΪΥ ἴῃ βυθαίοσ ρϑγίθοίϊου, μᾶνθ οὔθ δ]80: 

δηα 17 10 18 ἴῃ υἱγίαμα οὗ (0 ἔουσίῃ οὗ ΟἿΣ Κἰηᾶβ, υἱζ. ὕδιβθο, 

ψουκίηρ ἐπχουρ (ἢ9 Παχηδη τιϊηᾶ, (μα ὑμαῦ τὶ ρμαὶπ8 οσϑαϊ 

ἴῸΥ 510}}} δῃα ψιϑάοτη (88 θη, ἴον ἱπβίαποθ, 1ὕ ἰχαΐμβ (16 ὈΟΟῪ 

ἴο θα ἢ δῃᾶ σϑραΐτβ 18 ἀἸβοχᾶθχβ), τὰοἷὶ ΤλΟΥ9 τησϑὺ (19 ΠΘδυΘἢΒ 

δα (μ0 ΟΥΤΩΣ οὗ παίῃγθο Ὁθ χϑοορῃϊβθᾶ 88 οἴἶοοίβ οὗ (89 βᾶτωθ 

δῖδο, οροσϑίηρ, ὑμοσθῖμ ΟὨ 8 ΊΔΠΟΘΥ 80816 δηα [ὨΧΟΌΡὮ 8. ΠΟΡΪΘΟΥ 

ΔΙΩΔ ῬΌΤΟΥ τρ]ηα. Τύ [Ὸ]]οὁὐγ8 ἔγομι (818, (μα (6 δῦβθ ὙΈ1ΘΣ 18 

086 οἰϊεΐ οὗ {89 ἔουῦ Κἰπᾶβ, «11 6 Βαργθμθ ἴῃ ἤθαύθη δπᾶ ἴῃ 

ϑατίμ, Ὀοΐηρ [88 Θββθῃ69 οὗ (δ6 τοὶ δπᾶὰ οὗ ἰδ βοὺὶ οἵ Ζϑαβ 

Ἀἰπλβ6}, Ἐ ΤῊΘ τοβαὶέ οὗ (818 ἸπαΌΪΥΥ 18 ἐο Θβίβ 188 {πδὺ Γμἐ6]1θού 
ΣΌ]6Β ΟΥ̓́ΘΣ 41] {Π]ηρ5, δᾶ ἰπαὺ οἱ" ἱπίθ!]θοί 18 {βου οσθ α180 δἰκίη 

(ο πθ ἐουσίῃ οσὐ μἰρμοβὲ οὗ (Π9 Κἰηᾶβ. 
ΤῺ ποχύ βίϑθρ 18 ἰο οοῃβι θυ Ῥ]θαϑασο δηᾶ [πί6]]Θοἱ ποί δὺ- 

βἰχαοίθαϊγ, Ὀὰαὺ 88 ἰθὺ ἀστθ, ἃῃᾶὰ (0 ϑῃαυϊχο ΠΟῪ (Πμ6 0 8.180 ἴὴ 
γι ογθδίαχζοβ. 

ΤῈ βγεῖ κἰπᾶὰ οὗ Ῥ]θαβυσο ποίοα 18 {παῤ ὙΠ ΟΝ ΔΥΒ68 θὰ (ἢ9 

οοπδίίαοης οἱθσαθηΐθ οὗ (89 οχϑαίασχθ ἰθηὰ ἰογασχὰβ ἤαγπιοπῳ; Ὀαΐ, 

ὙΠ6Π (μὲ ΒΑΥΤΠΟῺΥ 18 ΤἸΩΟΥΘ ΟΥ 688 αἰββοϊγϑᾶ, μαΐῃ 18 [09 ὁ60η- 

ΒθΘαᾳθῃοθ. ΤῊ]Β 18 1] πβἰχαϊθα ὈΥ̓͂ θη ροΣ, ὑμϊτδί, μϑαί, δπὰ οο]ᾶ, ἴῃ 

811} ψΒΙΟᾺ ὑμοσθ 18. ἃ ἰθῃάθῃου ο βοσὴθ 1088 οχ αἰ ββοϊ οι, τ Β1ο ἢ 

1Ἷ8 ῬδΙΏ, 8διῃα ἴῃ (890 χο]οῦ οὗ ὙΒΙΟᾺ ὑμοχθ 18 ἃ σϑίυσῃ ἴο πδίυχαὶ 

Θομρ οίθηθββ, ὙΠΟ σοίασῃ 18 Ὀ]θαβυσθ. Α βϑοομᾶ Κιηὰ οὗ ρ}]θ8- 

ΒΌΣΘ (ἀπ Ῥδ1ῃ) 18 ἴῃ Δ χρεοοία οι : (μὶβ Κιπᾶ Ὀο]οηρδ ὑο 86 ταϊπᾶ 

δίομθ, ψιποῦΐ 86 ῬΟΑῪ ρδυίοὶραίηρ ἴῃ 1. 

0806 ὕνψο οἶδββθβ 8:6 οομδιἀθχοα βυβοιθηῦ ἴοχ (μ6 Ῥχϑβϑηΐ 

ΡΌΓΡοΒΟ, δῃᾶ δηοίῃοσ ορβοχυδίζοι 18 δά θᾶ, οὗ σοι Ῥχοίδσομυβ 

18 ἰο]ὰ ἐμαί ἢθ Ὑ111} 806 {16 ᾿πιροχίδῃοθ ἔαγίμοσ οὐ. [1{ 8, ἐμαΐ 

{ποχὸ ταυδύ 6 δὴ ἐηέθγηιθαάίαίο δίαίο οὗ ἰΒ9 Ὀοᾶγ, Ὑ θη 1ὐ 18 ἰϑηᾶ- 

ἧης ποὶίμον ἰοναγὰβ Θοπαρ  θέύθηθββ πὸ αἰβθοϊΐζουη οὗ δΔηΥ ραχί; 

ψ θὰ {818 βίαδίθ Ῥσϑυαῖδ, {πθχθ ὁ8 ὯΘ ποΙΠ ΟΣ Ὀ]ΘΑΒΌΣΘ ΠΟΥ ῥϑίῃ. 

ΒΌΘΙ 8 βίδίθ 18 αυλῦύθ οοχαρδί]9 ὙΠῸ ἃ 116 ΟΥ̓ Ιη610 1η ο]]θοῦ; 
10 18. αἷδὸ βιοῃ ἃ 118 88 ὙΘ ἸΏϑΥ ΘΟΏΟΘΙΥΘ 80 ροᾶβ ἕο Ῥοββθββ. Γ 

Ὁ Τδί 18, οὗ (89 δἰρμοβί τηππάδηθ αν πὶ. ΤῈ διρυπίθης ἰ8), ἐμαὶ αἰτία 
ἐν τῷ ὅλῳ 16 186 Ηἰριθϑὲ οὗ 8}1 1μ6 ἔουν Κίπάβ; δαΐ αἰτία 15 νοῦς, δηὰ νοῦς 
8 ἸὨΒΟΡΑΓΔΌΪΘ ἔγοη Ψυχή; οοηβθαποηίυ, αἰτία ἰ8 (80 ρτουπα οὗἨ {86 Βὶρῃδβί 
νοῦς δηὰ ψυχή, ἱ. 6.) δαὶ οὗὨἩ Ζεύς. 

ἱ Ρᾶρο 838,8Β. Τὴ6 560η86 1 Βαγθ ρίνθῃ ΓΘ ἰβ Ὡοὶ ΨΘΙῪ ΟΙἸΘΑΥΥ͂ ΟΧργοβϑθά 

Ῥ)διοαὶφ ῬὨΠΘΌυΒ. ς 
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ΤῊϊ8, ἰμοχϑῖοσο, 15 δῃοΠΟΥ Ῥοϊηΐ ἰο ὍΘ Βοογϑᾶ ἴῃ ΦΆΟΣ οὗ νοῦς 

1 108 σοιμροί 00) ΤῸΣ {Π6 ββθοοπᾶ Ῥ.]Ζθ. 

10 18 1ῃθ {Π9 βθοοπᾶ Κιπᾶ οὗἩ ΡΊθαβιχθ, ἐπα ἩΏ1ΟὮ ΒρΥϊρ8 ἔτοιι 

Εχροοίαϊομ δηᾶ ὈΘΙοηρΒ ἴο (ἢ ταϊηᾶ, ἰπαὶ [ῃ6 παίασθ οὗὨἨ }]68- 

Β16 ἀῃᾷ 105 το]δίοη ἰο νοῦς ὈΘοοΙηθ τιοϑὲ δρρασοηΐ. ἘΕἰχρϑοίαϊϊου 

ΟΥ Ῥ]θαβΌσΘ τσϑύ ἀθρθηᾶ ρου ΜϑιμοσΥ (μαξ 18, ποὺ σϑοο]]θοίϊοα, 

Ὀαΐ ὑμθ βίαίθ ὙΒΙΟῺ 18 ἴΠ0 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ Ομ Ι(οη οὗὁὨ γϑοο]]θο 0), 

δᾶ (Π]8 ΙΩΘΙΔΟΥΥ͂ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟΘΒ ϑιϑηβαίΐοη. [ἢ ἐδθ Ὀοὰγ δἷομθ ἴβ 

αϑοοίοα, δὰ (86 τηογοιηθηΐ ἄοθθ πού γϑϑοῖ ἰο ἐπ τιϊηᾶ, ἔμ 10 18 

ὯΟ ΒΘΗΒΘΙΟΙ 8 ΠΟ ΙΠΘΙΔΟΥΎ. [Ἃἢ δἀαϊύϊΐοῃ (0 βθηβαίοη, ΟΝ 18. 

[19 Θοτησηοι τρογθιηθηΐ οὗ ὈΟΩΥ δῃὰ τιμᾶ, δηα ΤΩΘΙΠΟΥΥ, ὙΒΙΟΘΣΒ 

8 {Π6 Ῥχϑβουναίίοη οὗὨ βϑηϑδίίοη, Ὑγ τημδί 8180 ἠοίίοθ Ἐ6001]660- 

ἰἴοῃ, ψΠΙΟΝ 18 [ἢ6 Ὑϑἤθαυβαὶ ὈΥ (86 τοϊηα Δ]0ὴ9 οὗὁὨ [6 βθῃβδί 08 

Ὑ ΒΊΟΣ 10 ΤΟΥΤΆΘΥΙΥ ΘΧΡΟΣΙ ΘΠ οΘα 1π οΘοτηταοη ΓῺ} (9 ΒΟΥ; δπᾶ Ἰδβίϊγ, 

θδῖσθ. ΕῸΣ αθβῖσθ 8180 18 ἃ ῬΥΟΡΟΥΥ οὗὨ {16 τα δπᾶ πο οὗ [86 

Βοᾶγ, 88 Ἰῃᾶγ Ὀ0 Βῃοσῃ ἔπὰβ: ᾽,Ὧ0 ἀθβῖσθ {π9 ορροβὶίθ οὗ {πδϑὲ 

ΜΈΪΟΝ γὁ [66]; Ὀυΐ ἀθβγθ 1} }}1608 ΤΩΘΙΔΟΥΎ οὗὨ [86 ἐπὶηρ ἀθεϊτϑᾶ; 

ῸΣ 811] ΟΌΡ Το] δίοηβ (0 ὑπΐηρβ αθβισα Ὁ] 9 τυδύ Ὀ6 Οἱἴπον ἐγουρἢ 

ΒΘΗΒΘΙΣΟΏ ΟΥ̓ ὑΠΙΟΌΡὮ ἸΠΘΙΔΟΥΥ: Ὀαὺ Βοηϑαίϊοι 18 ΟΟΟΌΡρΙΘα Ὑ1Ὲ (89 

Ῥεϑβϑηΐ βίϑίθ, ψΏΘΥΘαΒ ἀθβιτθ ὙΘΔΤΏΒ ὉΣ (6 Ορροβίίθ οὗ [88 Ῥχθ- 

δθπί βίαίο; Ἐ ἰμογϑίοσθ, Ὁ τηυδέ Ὀ6 ἐμπγοῦρἢ ΙΩΘΙΊΟΣΥ ἰδὲ ἀθβὶσθ 18 

Ὀχοῦρδύ ἰπίο τοίου τὰ (0 {πη ἀθβὶτϑᾶ; δῃᾶ ἤθηοθ 1ὑ Φ0]]ΟΥγ8 

ἐπα ἄρϑῖίσο Ὀθίοπρδ ποῦ ἰο {0 ὈΟΟῪ Ὀυΐ ἰο {89 πιϊπᾶ. 

Α ἰμἰχὰ βέαίθ οὗ ρίθαβυτθ (δπᾶ ρα) 18, θυ, ψΕ1]158 ἐπ οὰγ 

Βυοσα ἐΠγοῦρ ἃ ργοϑθηὺ γοἹᾶ, {10 τηϊηα 18. ΘΟ. ΒΟΊοῸ8 οὗ ἃ ἔΌΣΠΊΘΣ 

Βα ἰθδοίοι ; ἴπ ΒΌ0}} ἃ 0880, 1 ἔπογθ 18 ΠΟΡ6 οὗ αἰξαϊπῖηρ [6 ἀθ- 

εἰχοᾶ βαϊβϑαοίζουι, [Π}0 Ἰπο οΥΎ οὗ 1 δἰοσαβ ἃ Ῥ]αϑΌΣΘ ΒΙσ] Δ ΘΟΙ 8 

αἰ (86 ὈΟΑῚΥ ραΐπ; Ὀαὺύ 1ἢ {πο γ9 0Θ πὸ ΒΟΡΘ, μι ἴμθυθ 18 8 

ἀου Ὁ ]9 ραΐῃ: ἃ ρχϑβοῃΐ σψοϊὰ ἴπ 86 Ὀοάγ, δηᾶ ἃ ΘΟ ΒΟ Βη 688 ἴῃ 

(86 τοῖα ἰμαΐ (86 Βα ιδϑέδοϊοι 18 πιηδίίαϊ η80]6. 

ΤῊΘ στϑαὺ ᾿πιροχίδηοθ οὗὨ {18 ορβοσυδίου 18, ὑμαῦ 10 “1111 Θ}8}]0 

18 ἰο ΘΗΒΊΓΟΣ ἃ αυθαίϊου, τϊμουΐ βο]1ηρ 10} 1 ὀδπποῦ ΠΟΡΘ 

ἰο Ὀχτίηρ [Π0 Θοπύχουθσθυ ἰοὺ δὴ ββθι6: Αγ ἔμοσθ δ πέδο Ἀίθαϑι)65 ἢ 

Ῥχοίδσομαβ ἀθῃϊθθ (818, δηᾶ δέβντηβ ὑπαὺ δεοέϊε 5 7 τῶν ὍΘ ἔχιιθ 

ἴῃ ἴδο οτἱρίηδὶ 88 ἰδ βίδῃη 8 ἴῃ [80 Εἰ 018 : 1 νου Ἱὰ ὁοτηθ οὐαί τΩΒ ἢ ΤΏΟΓΟ ἴογ- 

οἰ ὈΙΥ ὉΥ 86 ὙΘΙΥ 5158 οὔδηρο οἵ γε ἱπίο τε. Οὐχοῦν οὕτως αν ἐχείνῳ τε 
ὑπάρχοι, καὶ ἴσως οὐδὲν ἄτοπον εἰ πάντων τῶν βίων ἐστὶ ϑειότατος. 

ἢ Τη6 581ὴ6 διζυϊηθηΐ 18 υϑοἃ ὉΥ ϑοογαίθβ ἴῃ [πΠ6 Οοηνίνίαπι. 

1 Βανο τϑημδογοὰ δόξαι ἴῃ ἐπῖβ τηδηποῦ; ἰδ 8. ου ἴπ6 τ8 016 8 μδηάῖον ποχὰ 
{8δῃ ἐπιργοδδίοαθ, Ὀυΐ 8 ἰῸ ὃ60 ἴΔκθῃ ἴπ {Π60 86Πη56. οὗ παῖ οτ ἃ8 Ῥορυ]δγ- 

Ιγ υϑοά. 

σα0}ἋΞΨ' δὶ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 9 

ΟΥ ἔαϊδο, Ὀπί ἰμδΐ »᾽δαβμγ 5 γ6 811] ἴτιθ. Απα γοῖ, βᾶγ8 δϑοοταΐθβ, 

6. ΒΡΘδϊ οὔ [86 Ῥ]ΘΑΒΌΣΘΒ ΟΥἨ ἀσθᾶσηβ ΟΥ οὗ τωϑῃθββ 88 ἴα]186. Απᾶ 

1 τὸ θ6 οδ]θοίθα ἰμδὲ ρ᾽θαβυσθ 18 80}}} ρ] θαϑασθ ἐβουρὰ 6 σγουμα 

οὗ 10 ΠΥ ὉΘ ἴα]80, ΒΌΓΤΟΙΥ [19 Βδθ ἸΏΔΥῪ ὃ6 8618 οὗ Ὀθ]1θ β 6180. 

1 δσαΐῃ 1Ὁ βῃοιμ])ὶᾶα 6 βαϊα ἰμδέ, ἴῃ βυοῦ ἃ ὁ8860, [86 δ6]16 18. ἴα]86 

[βουρ γα], Ὀαὺ (π9 Ῥ]θαϑασθ ἱβ ὑχ0 88 Ὑ7Χ611 88 στϑᾶ], (ἢ18 τησϑὲ 

θΘ ΒΒΟΥΤΩ ἴο ΔΥ8Θ ἔᾺΟΤ. ΒΟΠῚΘ ὈΘΟΌΪΙΑΥ Υ 1 ἢ 9 παίαγο οὗὁἨ Ρ]θαβαΓΘ 

ὙΠῸ Ὲ ἀποσθιαΐθα 1ὖ ἔτοιῃ Ὀ6]1ο. Βαΐ ψὸ ἀο πού πᾶ ΔΏΥ βθο}; 

ἴου Ὀοΐδμ 4}1Κθ δᾶτηϊ οὗ 4]] οἴμου αυδὶ 198, βοῇ. 88 φτϑαύ δηᾶ β8128]], 

δηᾷὰ ροοᾶ δῃηα δα. ΤΏΉΘΙΘ 816 8180 οοχυϑοῖ δῃα ταδί θη Ῥ]Θαβα 98 

ΓΟ] ον ηρ οἡ οογτθοῦ δπαᾶ τηϊϑέδβ θη Ὀ6]1οΐθ.Ό. Απᾶ Ὦθγθ 1ᾧ 18 ΟΣ 

ὙἘ116 ἰο ΘΟμΒΙοΣ ἰ86 πδίατο οὗ ἴπθ860 δόξαι 'ῃ ρϑῆθσαὶ. Ὑ Βαὶ 

ψ0 ὈΘΙΘΥΘ, γϑβϊίβ ἔγοτα ἃ ΟΟΙΩΡΑΣΊΒΟΩ ΟΥὗἨ ἰμαί ὙΏ1ῸῈ ἯὨΘ 5600 ΟΥ 

ἔδ01 τ ἰμαῦ ΠΟ γ)ἴὸ τϑιθθαοσ. Τἢ8 σϑϑῦ ᾿γὁ σϑοοσα οἰ ΠῸΣ 

ἴο ΟἾΣΒΘΙΥΕΒ ΟΥ ἰ0 οἶποσβ. Νοῦν, ΒΌΡΡΟΘΘ [{9 ΖΌΥΙΔΟΣ ὁ880: [61 

ἃ ἸΏΔΠ ΟΒΙΤΊΘΒ {Π6 τϑοογὰ αδουὺΐ Ὑ1ΠῈ ἶται; δηᾶ 1 ΤἸωδγ ὉΘ 8αϊ1ἃ ἰο 

Ὅθ ψυϊίθῃ οἢ Ὦ]Β τηϊπᾶ. Ἐθβιᾶὰθβ [818 ῬΟΎΘΣ ψ ϊοῖ σὶίεβ Ἰρ θ8- 

ΒΙΟΠΒ ὉΡΟῺ 8, πο γ0 18 δποίμοῦ ὙὮ10.) Ῥδίηΐβ ἱμθα; ἰ(μδύ 16. (Π9 
ῬΟΨΟΥ ΟΥ̓ ΨΏΙΟΣ γ7ἷὸ Τ7608}} ἰο {ῃ9 ΆΠΟΥ [Π6 ὙΘΙῪ ἰταᾶροβ ψΠΊΘΒ 

Ἧ ΤΟΙΤΩΘΥΥ ὈΘ6]ἃ Ὑ{Γ{Ὶ ΟἿΣ Ἔγ68; δῃηὰ ψθθη (Π9 Ὀ6]16 5 δγὸ [4186, 

[Π|086 ᾿τηδ 008 Ὑ7111] 6 ἔα186 α]18ο. ἀτωηοῃρβ ἔδθ80 τσὶ ίθῃ δηᾶ ραϊοἰοᾶ 

Τοοοχὰβ ὑμοτο Ψ11 86 βοηθ ΨΏ10 μᾶνθ σϑίθυθηοθ ἰοὸ ἔμπίατο ἔ1Πη6, 

δηᾶ ἔπθ8θ ἂῇϑ οδ]οᾶ ἤοροδσι Ἴη0 ροοᾶ τιδὴ Ὑ11 ἤᾶγθ ἰχὰθ ἤΟρθ8 
διὰ ἰτὰ9 ᾿τπᾶρθ8 οὗ (ῃ6 ἕαΐαγο, δπᾶ [16 Ἀδὰ Ὑ1} μᾶγθ ἔδ]8θ οῃβϑβϑ. 

Βυΐ [μμ080 Ἰτηᾶσοβ ἃ. ρμίξαδμγαδ, ἴῸΡ 10 8 Ὀθίοσο δαιυϊέίθα ἐμαὶ 

ΒΟΙῺΘ ῬΪΘΑΒΏΤΘΒ ΔΥΌΒΘ ἔτοσ ΘΧΡρΘοΟίδίοη; ΘΟΠΒΘΟαΌΘΗΔγ, (ῃθ 10 δ Υ6 

ἴα]856 ρ]θαβασοθ, βοὴ ὈδΔα τϑθὰ μᾶγθ, δηὰ ὙΒΙΟΩ ἀχὸ (86 οατίοῦ- 

ἰυγεβ οὗ (860 ἰχὰθ ρ]θᾶβυγθθ οὗ σοοα θη. Ηδνυΐηρ Θϑίβ] 86 (ἢ}18 

ΔΏΔΙΟΣΥ Ὀοίτψθθοη δόξα δηα μ]θάβυχο, βοοζαίθβ δυριθβ ἐμαΐ, 88 Οη]Ὺ 

(μο8θ δόξαι, ΜὮ1ΟΣ ἀο ποὺ δηβγοχ (0 ἐμίηρβ βραδύ ΟΣ Ῥχϑβθηὺ Οὐ 
ξαΐαχο, Ὀὰὺ ἃγὸ ἔμ]86, ἃγθ δατηιμ (θὰ ἰο Ὅθ ὀπά, 80 ἔμοβθ ῥ᾽ θαβισθβ 
ΟἾΪ]Υ, ὙΜ1ΟῊ ἃ’ 8180, ἃγθ Ὀδα 4180, Ῥχοίβυομῃϑβ οὈ]θοίβ ἔο {818, 
(πὶ {80 Ὀδάμθββ οὗἨ μ]Θαβασοβ π88 ὙΘΙῪ [16 ἰο ἄἀο ψΠῺῈ {πρὶν 
ξαϊδομῃοοᾶ; Ὀαὺ ϑοογαίθβ ἀϑίθσβ Ἦ1Β ΔΠΒΎΟΣ ἰο0 ἃ Ἰαίου βίαρο ἴῃ [ῃ9 
ΟΟΠΙΣΟΥΘΙΒΥ, 8ηαἃ ῬχοΟθθαβ ἰο ΠΟΙ͂ΟΣ δηα Βίσοη ρον Ῥχοοῦ οὗ {89 
ῬΟΒΒΙΒΙΠΥ οὗἨ {86 ἐδβθῃοοᾶ οὗὨ ριθαβῦσχο, μοῃ (ῃ0 Ὀοὰγν ἰβ ᾿ῃ 
ὈΙθαβασθ, δηᾶ (Π6 ταϊπᾶ αἱ ἐπ βϑῖηθ {π|6 18 ΔΡΡΥΘΏΘΗΒΙΥΘ οὗ ραΐη, 
ΟΣ (86 Ὀοαγ 18 ἴῃ ρῥϑΐῃ δπὰ (9 τωϊπᾶ δηὐοιραίϊπρ ρ]Θαβῦσο, [6 
Βἰ Δ Ὸ]ΠΔΠΘΟῸΒ ῬΥΘΒΘΠῸΘ ΟὗὁὨ ῬΙΘΑΒΌΣΘ δῃα ραΐῃ Ὑ1Π1 ρχοᾶμποβ ἃ βίτηῖ]δυ 

62 
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οἴἶοοί ἐο {86 1] πβίοῃ οὗ {πΠθ ογοβ ψηθη {πο Ὺ αἰγὶ ρα θ ρυθδίον 5159 

ἴο ΠΟΤ ΟὈ]θοίβ δηᾶὰ 988 ο (μοϑθ ἵῃοΟΥΘ αϊβίδηί. ΕῸΣ (ῃ6 ἐπ- 

τιϑϊα!ς Ῥ]ΘΑΘΌΤΘΘ ΟΥ̓ ΦῬδΐΪΠΒ Ὑ711 βθθπὶ στθαίοσ (μδη {Π6Ὺ 810, ἴῃ 

ῬΣΟρΡογίίοι ἰο {μο89 θχροϑοίϑθᾶ; θαΐ ἰμαὺ ἄθρτθο οὗ Ῥ]θαβ7Θ ΟΣ ρϑΐῃ 

ΌΥ ὙΒΙΟΒ ΠΟΥ Θχοθθᾶ {μον τϑὰὶ απ θΏ 810 η8 Ὑ{1]1 6 []860, δηᾶ 

Οϑ86 ἃ [8160 Ὀο6]]θὅ: 8ὸ (μα πού ΟὨΪΥ ἴδ]βο Ὀ6]168 οδιβθ 8180 

ῬΙΘαΒΌΥΟΒ ἃπᾶ ραΐηβ, θα 8186 Ὀ]θαβυσθθ δηα ρῥϑῖπ8 οδιδα ἔα]80 Ὀ60- 

Ἰ1θβ. 8180. ΤῊΘ βἰγοηροβὲ θχδιρὶθ οὗὨ ἔαἸβθμοοᾶ ἴῃ ρ᾽θαβῃσθ 15 ἐμαί 

ὙΠΙΟῺ 18 ποχί δἀδυοοᾶ, 1 ψΘ ΘΌΡΡΟΒΘ ἃ βίαίΐθ ἴῃ ΒΊΟΣ (ΠΘΥῸ 18 

ΠῸ ΟἸδηρθ ΟἸΠΟΥ ἰονγαγᾶβ 586 15} 0010 ΟΥ (580 ] αἴ], Β. 0} ἃ βίαίθ 

Ὑ11 ὈΘ ομθ ἄογοια Ὀοΐῃ οὗ ρ᾽θαᾶϑυασο δπὰ ραΐῃ. ΝΟΥ ἰξ 18 ἱττιθ 

(μαὺ (ὮΘΥ ὙἼῸ πιαϊηΐαῖῃ ὑμ0 ἀοοίχπο οὗἨ ἃ ροτροίῃδὶ ἥυχ ἢ ἄθηγ 

[86 ῬοΟΒΒΙὈ11ν οὗ βοὴ ἃ τηοί]ο}}1688 βίαίθ; Ὀαὺ 10 “111 ὈΘ Θπουρἢ 

ἴο ΘΌΡΡΟΒΘ {πᾶΐ {π6 τηοΐϊοῃ ΟΥ Οἴδηρθ 18 πού σγθαῦ ϑῃουρῇ ἰο 

ΤΟΔΟΝ {Π6 860η86 δηᾶ (6 τηϊηᾶ; δᾶ (ῃδύ {πογ6 18 βῦοι 4 οομα: 0 

ΠΟΡΟΟῪ Ὑ11 ἄθῃγ. 1 ἃ τοδὴ ἴῃ {}186 βίαίθ βῃου)]ᾶ β8ὺ (μδΐ Ἦθ 88 

ῬΙΘαθασο, μ6 ψουϊᾶὰ βὰν Ὑμαί ἰβ ἴ180, δῃα (19 Ῥ]θαβασο ψΒΙΟὮ ὨΘ 

ΒΡΘΔΚΒ οὗ ψουἹὰ Ὀ6 ἴἈ186.06 Βαΐ {Πἷ8 18 (009 ὙΘΙῪ (μϊηρ ψΒΙΟΝ 

ΠΑΡΡΘΩΒ ὙΨΏΘΗ ἃ πιϑῃ 18 ΧΟ] Θ θα ἔτοπι ραΐῃ σι πουὺ (Πμ9 δοααϊδὶ- 

ἴοι οὗ Ρ]θαβϑασο, δῃα 048}18 {Π18 ποραῦνθ βἰαίθ ὈΥ̓͂ [ὴ6 πᾶτηθ οὗ 

ῬΙΘΑΒΌσΘ; ΤΟΥ (18 βαρροβοᾶ ψ]θαθαγο 18 16180, βποθ ἰμδΐ ὙΏ1ΟᾺ ἰδ 

ΒΘΙΓΠΟΥ Ὀ]ΘΑΒΌΤΘ ὩΟΥ Ὁ81π Οοϑηπούῦ δοηθ ἴο ὅδ ἰγὰ]Υ οἰΐμβου. Βαΐ 

[010 18 δηποίμοσς βού οὗ ἰθδοῆθυβ, 7 ὙψἘῸ0 {6}} 18 πδί (8686 ἰβίηρβ 

ὙΈΪΟὴ γ͵Ἢὸ Πᾶγθ ὈΘΘΩ ΟΟὨΒΙἀΟΥΙΡ 88 ἴδγθο, 816 ἱπ ἔδοί οὐ το; 

ἐμαί Ῥ]ΘαθΌσΘ 18 ἃ ΤῊ 76 1]]Β100, 8η4ἃ 18 ποίμίπρ τοσο ὑμδὴ (0 
ΤΘΙΠΟΡΑὶ οὗ ρμαΐῃ. ἸΠΟΌΡΗ ὙΠΟ 588}} βῃηαὰ γὙϑϑβοῃβ ἔου αἰϑαρυθοίην 

ἢ ἴμθπι, ΠΟΥ πᾶγθ βοιηθίμίηρ (0 ἰθδο π8. ΕΌΥ 1 τὸ σπου]ᾶ 

Ἰυᾶρο τ ΒΥ οὗἨ ρ]θάβασο, Ἧ10 τηυϑί ἴα κθ ἴῃ ΥὙἱθῪ (86 ἠΐρλσεί ἀθρ)» 86 

οὗ ἢ. Νον (δ6 Ηϊρῃοθοί ἄθρυθο οὗ μ᾽ αβΣο 18 ὑμδὺ ὙΏΙΟὮ 0]1οτν8 

{19 ρται βοαίϊοι οὗὨ [16 βἰχοηφοβί ἄθβισθθ; Ὀαΐ 10 18 'π Ἱπουρὶ ἃ οοπαϊ- 

ἘΠ οη8 οὗ (6 Ῥοὰγ ἐμδΐ (16 βίσοῃροϑύ ἀθβ1 108 ασῖβθ. ὕροιῃ {μ18, 850- 

ογϑαίϑβ ϑηΐθσβ ἱηΐο ἃ Ῥϑ᾽} }}}Υ υἱνιἃ ἀθβοσιρίίοη οὐὗὁὨ {16 τὰϊπρ] θὰ βθῃ- 

βϑίϊοηβ ὙΈΪΟΙ τ Ῥχοδαοθαᾶ ὈΥ [86 Δρρ)]οδίϊοι οὗ Τ6]16 ἴο δὴ 1 ομΐηρς 

ΒΌΧΣΑΟΘ ΟΥ 8ὴ ἱππγαγὰ ἰσυι αίίοι, δηα οὗ {86 1ηΐθηβθ φ]θάδυγο 8] 6 Σ- 

παύϊηρ Ὑἱ ραΐῃ Ὑ1ΟῺ τπθὴ 1π {{.080 ΟΘ8808 ΘΣΡΘΙΊΘΩΟΘ. 1η 81] βθ0ἢ 

Ἰηβίδῃοθβ {86 ρδῖῃ 18 {86 οοπαϊοη οὗ {86 ΡΙθάβυχθ; δηῃα {π080 ραν Ὀ6 

Ἅ ΤΠῈ6 ΒΟΠ0018 οὗ Ηογϑοϊϊίαβ δᾶ Ῥχοίδρογαβ. Ζ7ἠεωξεί. 162, 180. δορλίδε, 146. 
ἱ Διο δ μοήθ5 δηᾶὰ {86 Ογηΐοβ. Α βαυίηρ ἰβ8 διξγϊθαίθα ἰο Αηϑϑίμοηθα, μα- 

γείην μᾶλλον ἢ ἡσϑείην. Ὁΐορ. μαογί. 6, 8. 
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Οἰαβθθα Ὑ1 {16 ΤΟΥΤΩΘΥ Θχδιηρ]95 ΘΟ {Π9 Ὀοὰγ δπὰ ἰμ9 πυϊπὰ 

ΟΙΘ ΑἸ ΘΥΘΩΙΥ δἰοοίθα, ΟἿΟΣ τοϊηρὶηρ 18 Ρ]θαβυσο ὙΠ [ἢθ 

Ραΐῃ οὗ (86 οἴμοσυ. ΤΏΘΩη δραΐη, (.9 ταϊπᾶ ὈΥ 1080] Ὧ88 Ὀ]ϑαδυσθδ 

ἸΏΒΘΡΑΙΆ]Θ ἔγοιῃ ρϑῖηβ; [ὉΣ οὗ (Π18 δύπισθ 10 4}1 [8 Ῥϑββ: "δ. 

βοι 15 {Π0 ϑυγθοίηθεβ οὗ δῆροσ, δηὰ (9 ἱπᾶθπ]σθηοθ οὗ υἱιοϊϑηί 

ϑτιοῖ, δῃὰ {16 ταϊτηΐο δυταραίοβ 1 ὑσαρῖο Ἀθσοοθ. ΝΥ, ἴἢ οο- 

ἸΠΘΟῪ 4180, [86 β81:10 ὈΥΪΠΟἾΡ]9 18 δ σουΐϊ; [ὉΣ υἹ 1 ο]9 ἀ0618 ὙΠ 

[πὲ ψΏ1ΟῊ 16 6011; 6.5. (16 Ἰσῃοχδηΐ οομοοὶΐ οὗ τῆϑῃ δρουΐ {ΠΘῚΣ 

ὙΘΑΙΝ οὐ (μος ὈοάΙγ ροχίδοϊίοῃβ οὐ ἐμοῖσ τίϑἄοτω, ἴβ ουΐἹ, δηὰ 

ΟΣ 15. ἴῃ βολ 70101]08 ἐμαί σἹαϊοῦ]ο ἤηἀβ 16 οὈ]οοίβ. ὙΆθα, {πο το- 

ἴοτο, ψὸ Ἰαυρῃ δ ΟἿΣ ΕγθηαἶΒ ἱρηοσᾶποθ, τὸ πᾶγο, ἰΐ 18 ἰχαο, 

ῬΙθαβαχο, ἴον Ἰδυρμίοσ 18 ἃ βίρῃῃ οὗ ρ᾽ϑᾶβδυσο; δαΐ γ͵ὸὁὸ δᾶγθ αἷδβοὸ 

Ῥαΐῃ, ἴῸΣ ἰδκίπρ Ρ]θαβασο ἴῃ 8 ἔτϊθπαβ 6011 15 φϑόνος; δηὰ φϑό- 

νος 18 ὉὈΠΟΑΠΘΒΟΠΔΌΪΥ ἃ Ῥδῖῃῃ οὗ (86 τη, ἸΤππ8 τ 800 μαὺ [086 

Βίθστῃῃ ἀθϑριβοσθ Οὗ ῬΙΘΑΒΌΥΘ Δ1Θ 80 ἴδ σρῃῦ, (μδί ΠΟΥΘ ΓΘ ΤΏΒΩΥ 

δηα 1μύθῃβο Κιηᾶβ οὗ ϑῃ)ογιαθηί, ὙὮ10 ἢ οὟθ (Π6ΙΣ ὙΘΙΥ ἱπύθῃ 1 Υ 

ἴο {80 Ῥαῖπ στὰ το ὑμ0Ὺ ἃτὸ οοππθϑούθα. 

Βαΐύ ἔμθῃ ἔποτθ ἃτὸ οἴδοσς βρϑοῖθβ οὗ ρ᾽θᾶϑυσο ὙΏ1Ο} (8 5600] 

88 ΟΥ̓ΘΣΪοοΟΚΘᾶ: 2 ΓΘ μέθαι 65 ποῖ ΥΤΟΒΌΪ Ωρ ἔΥΟΙλ ΒΏΥ ῬΥΘΥΙΟῸΒ 

ῬΘΟΙΟΘΡΕ]6 αμΐ, 8800}} 88 ἔμοβο οὗ Ερμα, θη 10 μα8 ἔθ 118. ὁὉ- 

Ἰοοΐβ Ὀοδα ἃ] οὐ] 9 οὐ Ὀοδυ Ὁ] ΘΟ]ΟΌΣ, ππδϑβοοίδίοϑα ὙΠ ἀθ- 

ΒΙ|.Θ; ἔδοβθ οὗ Ηθϑαχίηρ, ὙὮΘη [ΠΘΥῪ 816 οὗ (6 βᾶτιθ Κἰπᾶ, δηὰ 

(Ποβθ οὗ Κη 6111ὴρ. (Τ ἰβ τϑιρασ καθ] (μὲ Τοῦ δπα Ταβίθ ἃγθ 

Θχοϊαάθα ἔγοτι (818 116.) Απὰ Ἰαβϑῦγ, ἔοσθ ἃτὸ 86 1πἰθ]]θοίμ αὶ 

ῬΙΘαϑατοΒ, ψΈΙΟΝ ἀχὸ ποὺ ῥσγθοθᾶθᾷ ὈΥ 8Ὺ Ῥδὶη] ταί, δὰ {ἢ9 

1088 οὗ ψ ΒΊΟΝ 18 ποῦ [0] ογοὰ ὈΥ̓͂ ΔΩΥ Β56186 οὗ γοϊά. 

ϑιο Ὀοηρ ἔμ6 πρῦχ δὰ {μ6 ῬυΣΘ Ὀ]ΘΑΒΌΣΘΒ ΣΘΒΡΘΟΙΥΘΙΥ, 

ὙΠΟ Δ1Θ τηοϑὲ {χῸ]Υ Ρ]θαβυχοδὺ ΑΒ ἃ ᾿1{{16  ἠϊίε, Ἰὲ Ῥοχίθοι υ 

ὈΠΤΙΪΧΘΑ, 18 τ χΘ ὑπ} Ὁ ὙΠῚ09 (Π8Ὲ ΘΥ͂ΟΣ 80 ζτϑαὺ ἃ ἀπ Υ ΒΑΥΪΏρ; 

(16 δαἀτηϊχίαχο οὗὨἨ βοιηθ οἴου ΘΟ] ΟΌΣ, 80 ΡΈΤΘ 8π Ὁμτηϊχϑᾶ Ὀ]θάβυχο, 

ΒΟΎΘΥΘΥ 81|8}1, 18 ἸΠΟΥΘ {ΧᾺ]Υ Ῥ]ΘΑΒΌΣΟ ἔμ8η 8 ταϊχοᾶ Κιηα, ΒΟΎΘΥΟΣ 

δτοαί. Οοπεθαυθηΐν, ΒΘ ὙΠ ΘΟΙα0 ἰο (86 ΘΟταρδσδο οὗ }]68- 

ΒΌΤΘ δηᾶ ἰπίο]]16οῦ (ἴῃ ογάου ἰο ἀθίθσταϊῃθ ὙΒῚΘΩ οὗ (Π6 ἔψο 18 [89 

γ»ηδαοηνέμαηί οἱθταθηΐ ἰὼ (μὲ Μιχοὰ 1,190, ΒΟ ψγὰ8 ἔοαπα ἰο ὃθ 

Βούίοσ (δὴ ΟἰἴμποΣ οὗὨ ἔμθτα 81016), ἯὯοῪ ώ 818}1} ᾶῦθ (0 ΥὙΘΙΔΘΙΩΌΘΥ 

μὲ (89 ρωγδ ρ]θαβθῦγθ 18 {86 ἰχσὰθ Κὶπᾶ, διᾶ, ἰμοσθίοσο, (μαὺ ὈῪ 

ὙΈΙῸ ἯΔ'ὐ τησδύ τρᾶκο ΟἿΣ ἰπαρτηθηί. 

Βαυΐύ Ὀθέοχο ἔμ6 Ἰπᾶρτηθηΐβ ΘΟτασηθ 068, ϑοοχαίθβ ῬΤΌΟΡΟδΘΒ {Ὁ ἸΏΟΙΘ 

ΤΟ Βοχοηβ ΟΟΒΟΘσηηβ Ὀ]θαβασθ. ΧΑ} ἰμὶηρβ πᾶ 6 αϊνιἀθᾶ Ιηΐο 
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νχο οἷαββθθ: ἰμδὶ ὙΏΙΘΩ οχίβίβ ἴὸσ (88 βακθ οἵ βοπιδίμϊ πρ 6186, 

δηᾶ (ῃδί ἴον (μ6 βακθ οὗ ὙἘΙΟῺ βοιμθίὶπρ 6180 οχὶδίβ. ΤῊΘ ἔΟΥΤΊΘΥ 

Ὑ111 ᾿ποϊαᾶθ γένεσις, ἰθταροταὶ οχὶβίθμοθ, ὑμαῦ ἩΏΙΟῈ 15 ϑυ67 δοοοπιΐηρ; 

[86 Ἰαἰίοσ, οὐσία, οἰθσθαὶ Ὀαδΐηρ, (μαὺ ψ ΙΟΘΝ ἐδ; ᾿πᾶθϑᾶ, {Π6 ΘΕ γΘ 

ΤΌΟΥΩΘΥ 616488 οχὶδίβ [90 80 βᾶκθ οὗ {89 Ἰαϊίου. Βαὺ ψθθγθαβ 

(ὴ9 Θοοᾶ τυυβί. Ὀ6 ἰμαὺ Ὁ. (86 βᾶκὸ οὗ ψ 16} οἴμοι (Β]ηρΒ οχ ϑῦ, 

Ὀἰθᾶβυσθ, ψἷὁ ἃτο ἰο]ὰ ὈΥ οοτίαϊῃ ἱὨρθπίουβ ΤαΘΉ, ἢ 18 8 γένεσις; 

δηᾶ 18 8ο, 1 “1}} 6 ἴῃ {π0 ορροδῖίίε οἷ888 ἰο ὑμαΐ οὗ {ῃ6 οοῦ, 

Απᾶ ἀραΐη, 1 ρ]θαβῦσο Ὀ0 8 γένεσις, (ΠοΥ 80 πιᾶῖθ 10 {Π61ν ροοῦ, 

δηα Ῥυτβὰθ ᾿ΐ, ἃ.Θ τηοβδὲ συ! 8]; [ῸΣ [ΠΟΥ ῬυγΒαΒ 8180 {Π6 ϑέαΐθ 

ορροβιίθ ἴο ρ᾽ϑᾶβασο, ὑμαὺ οὗ ψϑηΐ οὐ ἀθβϑῖσθ, οὰ {86 σϑὶ]ϑὲ οὗ ψ 10 ἢ 

[6 ρϑηθσζαύςδοη οὗ ρ]θάβασθ ἀθροπαβ; Ὀυΐ 1 ρθαβυσο Ὀ0Θ ἃ ψϑῃθβδὶβ 

ΟΥἩ Ῥτοἀυοίϊοῃ, 118 ΟΡΡοΟΒΙΐΘ 18 ἃ ΘΟΥΕΆΡΟΩ; 80 {πδύ (Π080 ὙΨῈΟ 

ΘΒοοβθ ὈΙθαβασθ 88 (Π6 αοοα, οἴοοθθ φθῃθσδίοηῃ δηα ΟΟΥΥΌΡΈΟΠ. 

ταύμοσ (δὴ ρῬᾷγχγθ ὈΘΊΠΡ. 

ΤΉΘΥΘ ΔΥΘ 8180 ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ ΔὈΒυΤαΙ 165 Ζ0]] Οσ οἡ (86 βαρρο- 

βιύϊοῃ ἰμαΐ Ῥ]θάβυσθ 18 {μ0 αοοά, Ὀαΐ ἔπ ρτοαίοδί, δῃηᾶ 1Ἰηἀϑϑα {6 

ΒᾺΠπ|ὶ ΟΥἩἨ ἰῃθτα 4811, 18 (μαΐ, 1 10 ἯΘΙΘ 80, ἃ τῆϑῃ Ὑου]Ἱα Ὀ6 ρσοοά 1ῃ 

ῬΙΟΡουοΩ ἰο [86 ΡὈ]ΘΑΒΌΣΘ οἵ ὙΜΙΟΩ 6 Ῥασίοοκ, δῃᾶ μαᾶ ἴῃ (89 

ΟΡΡοβὶΐθ Ῥχοροσίϊοῃ. 

ΤῊὴῸ Ὡθχὺ βέθρ ἴβ8, ἰο βυθΊ]θος νοῦς δῃὰ ἐπιστήμη ἰο [9 5881Πὶ0 

ῬΙΌΟΘΘΒΒ, δπᾶ ἴο ἀϑοθσίαϊῃ ᾿ἢ ἤθτο ἴοο ΨΜἴἷ 8}8}} πα Ῥᾷγτος δῃᾶ 1τὰ- 

ῬΌΤΟΣ βοχίβ. οίθῃοθ 15 αἰγιἀθα Ἰαίο {89 Ῥχοάμποίἧγο ἂπᾶὰ (6 [π- 

βίσαογο. ΤΙπ ἔῃ ΓΟΥΤΏΘΥ ΟἾ888, ΒΟΠῚΘ ὈΤΔΠΟὮ ΘΒ ΔΥῸ Τρ οΥὙ0 Ἱτιτηϑαϊαὐθὶγ 

δββοοϊαίθα ὙῈ ταδίμθιηδίιοαὶ βοθηοθ, δηᾶ οὐθυβ ἂτὸ οοηΐθηΐ, ἴο 

8. στοαΐ ἄθρυθθ, ὙΠ ΙΏΘΓΘ σα ϑθΎοσΚ δηα ῥγδοίϊοα] 8}1}}. ΒΚΒᾳΟΒ ἃ 

ΑἸΒΟΥΘΗΟΘ ΤΏΔΙΚΒ ΒΟΠ]Θ 88 ἸΏΟΥΤΘ, πα οἰμϑῦβ 88 θβ8, ρᾷσθ. Βυΐ 

[6 ταδίμοιηδίϊοαὶ ΒΟΊΘΠΟ6Β {πιθιηβθ]γ98 ἸΏΔῪ ὈΘ γ᾽θυγθα οἱ ὮΘΣ 88 

60 ἅἃτθ οομῃγοσβϑδηΐ ὙΠ δοβοϊαίθ Ῥυοροσίθβ οὗ βρυσθ δῃαἃ πΌσα ΟΣ, 

ΟΥ 88 ἀθαϊηρ τι Ηρυγοβ δα ὩΌΤΟΥΒ ἴῃ {86 Θομοχζοίθ; 80 ἰδαΐ 

Ὑ ΤΠΔΥ ΒΔῪ (679 18 8 ὑγοΐοϊ ἃ αὐ! ῃταϑίϊο δπᾶὰ ἃ ὑνοΐο] ἃ ρϑοιιθίχγ ; 

δια 8Βὸ 1ῃ 11 ΣΒΏΠΘΣ Οὗ οΟὔ6 Υ τι οιμαίσοδὶ βοϊθθθ, οὐ ψΒ1Οἢ ἐπ 6 

006 ὈΣΒΠΟὮ 18 ρᾳγο, {μ6 οἴου αρυτο. Βυΐ (10 Ῥυγθ βοῖθῃοθ Ρουθ 

811} οἴμοσβ, 18 ΠιαἸθοίῖο; ἔοσ 10 18 ὑπδὺ ὙΠΊΟΒ πᾶβ ΓῸΣ 1.8 οὈ͵]θοΐ {ῃ9 

ΔΌΒοΪ αἴθ, ᾿ΠγΥ 810, πᾶ οίθχηδὶ, δὰ ὙὨΙΟΝ {ΠΟΥΘΌΣΘ 8560 18 δήοχ 

[89 ἰχαοϑὺ οὗ 4}1] Κπονθᾶσθ. ΟΥΘΥ ΒΟΙΘΏΟΘΒ ἸΘῪ ὈΘ ΤῊΟὙ6 Ἰτητηθάϊ- 

αἴθ υβο] ΟΥ Ἰπροβίησ, Ὀαΐ {18 18 ΤΟΥ ὑσχαν βοῖθηοθ (ἤδη 4]]} 

Ἐ ΤΥΘΩἀΘΙΘΏθΌΓΩ ρἶνοϑ 1ἴ 85 ἷ8 ορίῃίοη (ἢδὲ Ατὶβῦρρυβ 15 Ὦθγα τηθϑῃί. 
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ΟἾΠΘΙΒ; [ὉΓ ψΕθχθᾶβ ἰΠ6Υ ἀοροπὰ οἱ ΟΡ" ΠΙΟΏϑ, 8παἃ 8196 ὈυδβΙοα δρουΐ 

ἸΏΘΥΘ ῬΒΘΒΏΟΙΩΘΩΔΙ οχὶβίθῃοθ, Ὠ:α]ϑοίϊο 4θ818 ὙΤ|ΓῈ Ἰτατηαθ Ὁ}6 γθδ 1108. 

Ἠανὴρ ΠΟ ἀοίοτιηϊηθα (9 Ῥυχθ δηᾶ Ττρυτο Ὀοίῃ οἵ Ρ]θα- 

ΒΌΤΘΒ δηὰ οὗἉ ΞοίθποθΒ, 1 816 ΤΘϑαῪ ἰο Ὀ]οπμα ἔμθσω 80 88 ἰο οϑῖϑθοί 

[αὖ οομ θ᾽ παοη οὗ ὙΠῸ (Π6 ΜΙχοα 1,16 οοπδιαίθα, Βυΐ ὙΒΙΟῊ 

8.4}} ψὸ πϑδοὺ Τὸ Ὀορίη τ ἐπθ!]οοὲ δηα Κηον]θᾶρθ, 51|8}} ΟὨ]Υ͂ 

{86 ῬΌΓΟΣ ϑογχΐίβ ϑηΐθσ ἰπΐο {π9 οοιἰηδοη ΙΓ 10 ὙΘΙΘ 80, {6 Σ0 

ψουϊὰ Ὀ6 δὴ ϑηᾶ ἰο 8]1] ργϑοίοδὶ 11ἴ0, ὩΟ ἢ 18 ΟὈ]σοα ἴο οοπέοῃηξ 

1.801 ὙΠῸ (Π6 ἱ᾿πιροχέοοῦ δημα ἱπηρῦγο βοΐθηοθβ. ἸΤΒΘΥΘΌΤΘ ἯὙ͵Ἢ 8.6 

ΘΟ ΡΘ]]6α ἴο δαμϊξ ἰηΐο [6 οι πδίϊΐοῃ δοίά βοχίβ οὗ 1ηἰθ]]θοὲ 

δηᾶ Κηονίθᾶρο. Β5'1)4]}} τὸ ἀο [9 βᾶτὴθ ὙΠ ρ]θαβυσοῦ Οογίδι εν 

ποΐ; ἴον Ὑ8116 [89 Ῥ᾽ΘαΒΌΤΘΒ (Πθιηβοὶγθβ γοΙ] ἃ ἀθδῖγθ δη ὉΠΙΟΝ ὙΠ 

1η16]]θΘοὐ, 88 (μαύ 1160} ΒΟ] ρσῖγο (0 {πθπὶ ἃ τοϑϑηΐϊηρ Ψ 1ῸᾺ (ΠῸῪ 

μᾶῦθ ποῦ 15 ὑμθιηβοὶῦοβ, 1ηίθ} ]θοῦ σψου]Ἱὰ χοΐϑοΐ 41} τραγτο δῃὰ 

[ατηυ]ίαουβ ἀ6]1 5 8, 88 ἱπαουϊηρ 18 οἴἶογίβ δα βὲ 1 Πϊηρ 1[8 Ῥχο- 

ἀποίύοηβ; Ῥαΐ ὙΠ (6 ἰθιωροσαίθ δηὰ μβα] Ὁ] Ὁ] θαβυσθθ, δηὰ 

ΒΌΘΙ 85 ὙΑΙΚ ἴπ (μ6 ἰχϑὶπ οὗ υἱσίπθ, 88 ῬὉσθβίθθβθβ 1 {Π6 ῥχοὸ- 
ΟΘβϑίοι Οὗ βοιὴθ ἀοιίγ, ὙΠ (080 1ὑ 18 ψΠΠ1|Ὲρ' ἰο δ γὸ 6] Οὐ ΒΕ]. 

Ηανίηρ, ἰμθη, {86 δἱθσηθηΐίδ οὗ ἰδ τηϊχίασο, ᾿ξ ὑϑυ81}8 ΤῸΣ Ὁ8 

ἴο ΘΗ] ΓΘ δοοοσάϊηρ ἰο ψδὺ ΔῊ 6 Ὺ τηυϑύ ὈῸ οομθὶηθᾶ. ΝΟΥ, 

Βυβί, πὸ οοτα ἰδίου δὴ Ὀ0 ψοσίϊ δηγίμϊηρ ὙΠΟ. 18 ποΐ 8 ἔγμὲ 

δ]οπάϊηρ: Τηἠ, (Βοχοΐοσθ, 18 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΥῪ οοπαϊξίοι; δηᾶ 2 10 15 

ἃ ΘΟΠΟΙΠΙΟΩ οὗἁ ΘΟΙΡΙ παίΐου, δπα ἰῃ6 Θοοᾶ [18 ἃ χϑβϑηὶ οὗ δου] η8- 

[ἴομ, ὙγὋ τοδί ἰοὺ ἔου ἔπ Θοοᾶ ἱπ Τυπέθ, Αραΐῃ, πὸ τοϊχίθτθ 

ὁ8 ὈΘ ΒΌΘΟΘΒΒ ὮΙ] Ὑ10}} 185 γι ποὰΐ δῥοαπι" 6; ΟἿ ταθᾶβυσο δηᾶ ῥχο- 

Ῥουίοι 4}1 οοιμ!πδίϊοη ἀθρϑηᾶθ, δηθὰ ἱ {ἢ6980, ἐμ  οΓ6, 1ΠἸχθν 180 

186 Θοοῦ πιυδί Δ146. ]1,αβίϊγ, [86 οἴοοί οἱὐἩ τοϑᾶβῦσθ δηᾶ ῥτορου- 

οῃ 18 δεαμίῳψ ἀμ βγτηπιοίσυ; δηᾶ ἔππ8 Ἧγχ οοποϊυαθ ἐπαὺ Ὠθτοὶῃ 

αἰ8δο ἴπ6 ἀοοᾶ 18 ἴο ὃ6 ἴοππά. 

Απὰ ποῦ, διανίηρ ποΐ ἱπάθοᾶ ἃ ρογῖθοί δοσρσθμθηβίου οὗ (89 

αοοά, Ὁ ναΐ ἃ Κηονίοᾶρο οὗ πο ἔμτθθ βῆαβον ἴῃ ὙΒΙΟΒ 1ξ πηδηϊ- 
ἔθείβ 1.801, ἯἼὸ ἸΏΔΥ Θϑηάρανουῦ ἰο ἀθοϊὰθ {π6 ααθδίϊοη, Ὑ 08 οὗ 

(89 ἔνο, ῬΙθαβιχθ ΟΣ [Γηςο]]θοῦ, 18 τιοβί αἰκίῃ ἴο 1, ΤῺ]Β 18 ΘΑΒῚῪ 

ἀθοίθυτηϊηθα, ἔῸΣ Ρ]θαβασο 18 14]186 δῃᾷ ἢοκ]θ, Ὀαΐ 1πίο]]6οέ 18. οἱ 0 Σ 

80 βϑιθ 8δ8β Τυυ οὐ (86 ποαᾶχοδί δ ἰο 16: Ὀ]Θαθαχθ 18 ἱπ 1ἶδ 

οι πϑύασο ἱτητηοάθγχαίθ, θα  ᾿ηΐθ]]ϑοῖ δὰ τπον]θᾶρο ἀθρϑηᾶ ἀροὴ 

Μοδβυσο: Ὀ]ΘΑΒΌΣΘ 188 80 [11{{10 οἷδαῖτῃ ἰο Βοδυΐγ, ἰμαΐ 10 οὔθῃ 

Ἐ ΜΗ ΐοῖ Ρ]αίο τπουρσιὺ υπαιίδίηδ}]θ. 60 οριδέέο, γὶ. ὅ08, ὅδὅ09. 
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ΒΏΠη8 {π6 ἸΙρῃΐ, δηᾶ 18 ΘΧρυθϑβίοη 18 ΔΙΎΑΥ͂Β ὈΠΒΘΘΙΩΪΥ, Ὀαΐ 18- 

(61160Ὁ 18 8 Βέσδηροσ ἰο 41} ἰμαῦ 15 ποΐ ΘοιηΟΥ δηᾶ ἀδοθηΐ. 

Ὅροηῃ δυτϊνιηρ δὖ (818 οοποϊ βίοι οὗ [89 ὙὙ80]9 δυρυταθηί, 80- 

ογαίθβ ἀθλῖψοσβ (86 1οἹπί ἀθοϊβίοι οὗ Π6 αἰβραίδηὐδ ᾿η ὑπ 686 ὝΟΣΑΒ: 

Πάντῃ δὴ φήσεις, ὦ Πρώταρχε, ὑπό τ᾽ ἀγγέλων πέμπων καὶ παροῦσι 
φράζων, ὡς ἡδονὴ κτῆμ᾽ οὐκ ἔστι πρῶτον οὐδ᾽ αὖ δεύτερον, ἀλλὰ 
πρῶτον μέν πῃ περὶ μέτρον καὶ τὸ μέτριον καὶ καίριον καὶ πάνϑ᾽ 
ὁπόσα τοιαῦτα χρὴ νομίζειν τὴν ἀΐδιον ἡρῆσϑαι φύσιν. (66, κ.) 
6. 58}}8}] Ῥυθβοηῦ Υ μᾶῦΐο ὅο ΘΟΠΒΙΔΟΣ (Ὧ6 οχϑοὺ γϑϑᾶϊηρ δηᾶὰ ἴη- 

ἰοχρυϑίδίιοη οὗ {μθ980 ψοσᾶβ; 1 18 βυ βοϊοαῦ ἔοσ [86 βυχητηδυυ οὗ 

(6 Ὠίαίοστθ ΒΟ. 1 ἢανθ αἰἰοιιρίοα ἰο ρῖγο, 1 τὸ ραίμοῦ ἔγοτα 

ἴθι (παΐ ΜθαΒοσΟ ἀπ (]ηρ8 Ραχίδκίηρ οὗ (86 παίπτθ οὗἉὨ τῃϑϑβηγθ 

ἂχ ἀθοϊαγοα ἰο 6 {16 πϑᾶοδὺ ΔΡΡΥΌΔΟ ἰὼ πΠ6 αἀοοῦ. Νοχὺ ἴο 

{Π18, δῃᾶ ἴῃ {Π6 βϑοοῃᾶ ρ9]800, βϑοοταΐθβ ρ]8οθβ ἔπ0 Βοδαί αι}, (9 

Βϑγτωτηθίστιοαὶ, (ἢ 6 8361 -βυ βοϊθηῦ δηᾶ Ῥοσίοοί ; (6 ἰηἱτὰ ρ]δοθ ἷβ 

δίνῃ ἰο [πἰθ]]6οὐ δπᾶ Ἰμουρμί; (η6 ἐουχίῃ ἰο {ῃ6 βοίθηοθα, (ῃ6 

Ατίβ, δαπὰ Εἰρηΐ Βο]1οβ: ἂαπὰ {80 ΒΓ ἰο ἰμὴ9 Ῥυτοῦ Ρ]δδβαγθδ. 

ΤῊΘ Ὀιδίοραθ οομοϊπᾶθθ πιὰ ἃ Βμοσί υϑοδρια]δίζοη, δηὰ ἃ ΠΟΌ]Θ 

ὙΙΠΩ, ἴῃ ἔουτηϊηρ ΟἿΣ Ἰπαρταθηΐ οὗ Ῥ᾽θαβϑασθ, πού [0 σΌ]γ, 88 

(ῃ6 ΤηΘΌ 6 βοοίμιδδυθσβ ἀο, οὐ (86 ὑθδοιῖπρ οὗ ᾿σσαῖοη] παίατοβ, 

Ὀαὺ οὐ ἴδμθ οΟΥ80168 οὗ {Π9 ῬἘ]]ΟΘΟΡΏΙΟ Μαδβθ. 

ΟΥ [16 αὐ βου θ8 ργθβϑηΐθα ὈΥ {118 Ὀιδίοραθ θη 18 80 ἴτὰ- 

Ῥοχίδηί, δηᾶ αὖ (Πη6 βᾶτηθ {Π1Ὼ6 80 Ῥουρ] χη ρ, 88 ὅμθ δβϑι σησαθηΐ 

οὗ ρίδοθβ ἴο ἐμ0 νο αἰϑδογϑηύ Ο]48868. 

ΤῊΘ ο]αββ᾽ βοδίοη Ῥσοροβϑᾶ ὈΥ Αδί ἡϑϑᾶβ ΟὨΪΥ ἰο Ὀ6 βἰαίθα [ὉΣ 

ΔΩΥ͂ αἰϊθαίνγο τθαᾶοσ ἰο 806 {παῦ 10 18 ῬΘΙΈΘΟΟΥ ἸΤΥΘΟΟΙΟΙ]4019 ὙΠ 

[06 ψοτὰβ οἵ Ρ]αίο, δῃὰ σι (86 ψ 0160 ἔθῃοσς οὗ {π6 δγρυταθηί. 

Ηδ δυσᾶῆροβ ἔμϑηὶ {Π|8’:---Ἰ. ΤῊΟ Ὀοβηϊίο, ΘΒ 18 (ηὴ6 νοῦς βα- 

σιλεύς, [86 οοηΐτο!]ηρ δηᾶ δυτδηρίηρ Ῥυϊπορ]θ οὗ (Π6 που]ᾶ; 

2. Τὴ Ἰπάθῆηϊίθ, ΒΊΟΝ 186. μ6 τηδίοσιαὶ βαθείταίαη οἡ 816. ἐπ 9 

ΒΌΡΥΘΙΩΘ ἱπίθ] Πρθηοα 18 οχογοὶβοᾶ; 8, Τὴο 68] ϑιγῃίθ818 οὗ {6 

ἔνο ἤοσπιθυ, ἐπ Ῥγίμαροσθαμ κόσμος; 4. Τ)6 1ἅθ4] βιγηίηθβῖβ, {π 6 

Ἠυτοδη 1π(θ ]Πρθηοθ 88 (Π6 τοῆοχ οὗ {Π6 αἰγὶπα; ὅ. Ρ]οαδασθ. Νο- 

ΠῚ, 848 ΤΥΎΘΩ ΘΙ ΘΩθασο ΟΌΒΟΙΥ͂ΘΒ, οδῃ ὈΘ ΙΏΟΥΘ Χοϑιηοίθ ἔσο {Πθ 

ἰθσταβ σύμμετρον δηᾶ καλόν, (μδῃ ἐΠ 6 ἔΌΥΠΙ] 688 δηᾷ ἀϊβοοχάβης 6]6- 
ταϑηΐβ οὗ τοαϊίθυ; ΠΟΥ 816 νοῦς δηᾶ φρόνησις ΟΑΡΘΌΪΘ οὗἨ οί 
πηἀοχϑίοοῦ 85 π0 σου] οὗὨ ὈοΔΌΓΥ δηὰ Βαγτθοηγ, (ἢ 6 Πἰν]πηρ οὐκ 

οὗ (η6 ϑΌΡΥΘΙΙΘ τοϊμᾶ. ϑᾳοἢ τοδηϊοϑί γἱοϊθηοθ ἰο (Π6 ρῥ]αϊη ψοχαᾶβ 
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οὗ ἴθ δίμοῦ οδῃ ΟἾΪΥ ὈΘ δοοουπίοα ἴὉΣ Ὀγ (6 ἀθεῖσο οὗ ταβκίηρ 

ἃ Βγδίθιη Ὁ. Ῥ᾽αίο, δῃᾶ (Π9 σαΐῃ ποίϊϊοῃῃ οὗ μοὶρίης οὐ 18 δΒὰ}- 

Ῥοβοᾶ ἱτηροσέθοϊ β συμ ΑΥ̓ΟΣ ἃ τοβαϊαν ρσγδάδίοη ἔσοσα (8.6 τηοϑί 

Δ᾽βοϊαΐο 16] θοΐμδὶ ἰο [16 τηοϑί βΘη 508). 

ΒΟὨ ΘΙΘΙΤ ΟΣ ργοοεθᾶθᾶ οἢἡ 8 Ιῃ00}} ΤΔΟΥΘ γουογζθηΐ δηᾶὰ ἃ 

ΒΟΌΠΟΘΣ ῬΥΐποῖρ]θ. [Ὁ δοοιηϑᾶ ἰο Ἦϊπὶ ὙΘΧΥ͂ σι Δ  Κ8 0}]96 ἰμαί {89 

ὕγνο οοτροί ουβ 8086 το]αὐϊγο οἰδὶτηβ [209 Ψψ 1.016 Ὠιαίοραθ 18 οὐ- 

ΟυρΙΘᾶ 1ῃὴ αἰθοιβδὶηρ, βου] ἃ Δρρθᾶσ δ ἰμ9 814] αὐγαστὰ πού 88 

ϑθοοῃᾶ δηᾶὰ (τᾶ, Ὀαΐ 88 ἴουχίῃ δπᾶ ΗΠ. ον οουἹᾶ (Π6 1ῃ- 

ἰχοἀπούϊοι οὗ ἴπ080 ὩΘῪ ΟἸδἰτηδπΐβ Ὀ6 δοοοπηϊθα ἔοτῦ ΗΒ ΔΏΒΥΘΣ 

18, ἰμδ΄ γὸ τιπϑὺ Ἰοὸκ [01 [009 οχρίϑηδίξζοῃ ἰο ἔμοβθ ἐγθαίϊβθβ [ο 

ὙΈΟ. (πο ῬΏΣΙΘΡΙΒ 18 ᾿π θη θα ἰο Ὀθ' Βυδοτάϊπαίθ δῃα ἱπἰτοάποίοσγ, 

[6 ΤἼτιβοιβ δηα ὑπὸ Βορα] 6. ΑΒ ἴῃ (86 ἔοττηου. Ρ]αΐο ρῬχοροβϑᾶ 

ἰο ρῖνγϑθ δὴ δοοουπέ οὗ {86 οοπϑίϊίαϊί οι οὗἩἨ (86 Ὑου]ᾶ, δῃᾶ ἴπ {86 

Ἰαἰϊΐοσ, ἐμαὶ οὗ πυπιδη δβοοίοίυ, ἢ ῬΤΘΡΆΣΘΒ 08 ἔῸΣ Ὀοΐ ὈΥ 1ῃ- 

Εἰχιδίης ἐμαύ ἰὼ (80 σταάδίϊου οὗ Θοοᾶ (παΐ ὙΒῚο 18. ὑπΐγνθτβαὶ 

τηυδί Ὀ6 γμ]δοθὰ Ῥοίοσο (δδ ὙΠΟ ΘΟΠΟΘΙῺΒ τηθὲ 10 ῬΘΙ ΘΌΪΑΓ. 

Ηθ δοοοπηΐβ ἴον {πὸ ὑπὶτὰ ρ]8600 ΟὨΪΥ Ὀοὶηρ δϑβϑρηθα ἰο νοῦς δηᾶ 

φρόνησις ὉΥ οὐδοχνίηρ ἐμαὶ 16 18 ποί ποθ ἀϊνίπο ταϊηᾶὰ ὙΒΙΘᾺ 18 

Βθσθ ἱπίοπᾶθα, Ῥαΐ ἐμαῦ πιϊηὰ, ΜΈ1ῸΒ 18 1[8017 δὴ ϑἱθιβθηῦ ἴῃ (86 

Μιχίωστθο. ΤῊ τοϊπᾶ, δοοοσάϊηρ ἰο τη, 18 {80 ἐγμέλ ϑροΐίζϑθῃ οὗ 

ΔΌΟΥΘ 88 ὁπ0 οὗ {π0 ἴδγθθ οοπαϊ ]0η8 οὗὁἨ οι πδίο. “Εοτ (Π6 

ΤῊ]Π6 186 {Π6 8010 Βοπθ οὗ Τυαΐίῃ, το ἢγθί οἶνθβ ἃ ΥΘΘ ΠΥ ἰο 

ἀπληρβ, δηᾶ 10 ΟΟΘΌΡΙΘΒ {ΠΘΙΘΙΌΣΘ, 88. ἃ Κιπὰ οὗὁὨ ταοάϊδίοσ, 8 το] 4]9 

Ῥίδοθ Ὀοΐνγθθη ἐδ πηΐνθυβαὶ μοποσαίθα ροοᾶ, δηᾶ (89 Ῥαυ ΟὝΣ 

δοοᾶ οὗ τᾶ. ἘΘῪ χοϑᾶθυβ Ψ11 ὈῸ Βαϊ βῆθα τὶ δὰ οχρ᾽απδίϊοη 

ὙΠΠΟῈ δοοουηΐθ ΤΣ (Π9 1εἰτοάποίϊοι ΟὗἨ ὩΘῪ δπᾷ ἱτιρογίδην τιδύζοσ 

Ἰηΐο ἐμθ ΥΘΣΥ͂ ΘΟΠΟΙ ΒΟ οΟὗὁὨ 8ῃ δυριυμθηΐ, ὈΥ ΒαΡΡοβηρ δῇ δηίὶ- 

οἱρδίίϊοῃ οὗ Ὑμαῦ 18 ἰο ὍΘ βαϊὰ οἰβογθσθ. ΤΏΘΥΘ 185 δὴ ϑῃᾶ ἰο 

186 Ὁ οὗ (86 Ὠϊδοσαθ, δηᾶ, ἱπᾶθϑαᾶ, ἰο 4}} {86 Ἰατγβ οὗ ἀ18- 

Ῥαίαίίου, 1’ ψγὸ 8109 βυδάθηϊν ἰ9 ὈΘ ἱπέουττηθα οὗὨ βοῖὴθ τροβί 1τὰ- 

Ῥοχίδης ἀοοίγηθβ, 88 ἴο {π6 τχοοῦ οὗ ΨΒΙΟ γ͵Ἃ 816 ᾿οἵξ (ο ριιθβ8 

(ἴῸΥ πὸ Ῥχοζηΐβο οὗ ποθ Κἰηᾶ 18 μοὶἃ ουἵδ ἐμαί ἰδ τὰϑὺ Ὀὸ ἔοτί- 

ΟΟΙΙΠΣ ΟἹ 8 ἔαίατο οοοδδίοῃ. Βαύ (ῃ9 αἰδίχι υϊϊοη οὗὨ β΄. ]616.- 

ΤΑΔΟΠΟΙ 8 ᾿ΙΚΘΎ86 80 Δ1 απβαὐϊβέδοίοτγ, ἐμαί ἢ 068 ποΐ οχρί αἷμ 

ἴῃ Ὑαδέ σϑϑρϑοὺ ὑπ βϑοοπᾶ οἷαβθβ αἰἘᾶοσβ ἔγοτα ἰὴ9 βτβί. [ς΄ οδηποῦ 

ΒΟΎΘΥΘΥ δϑϑοπΐύ ἰο ΤΎΘΩ Θ᾽ ΘΏαΥρΡ΄8 οὈ͵θοίζοι ὑο ἢ18 γον οὗὨ {Π6 ἐπϊγὰ 
01488, ἐπὶ [Π6 τη ὙΠῸ σῖνθβ τϑϑ!ν ἴο ὑΠπΊηρΒ 18. (Π6 ϑώρ "6,6 

Μιὶμά, ἃμκᾷ ὀΟὨΒοα θη ΪΥ οδὴ ἤδτθ ποίμιηρς ἀὸ ἀο νὰ (μθ νοῦς 
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διὰ φρύνησις, ὙΈΙΟΝ ἀτθ ἱπρυθάϊθηΐβ ἴῃ (89 ΜΙχίατο. ἘῸν 10 ἴδ 

οὐἹάθηὺ (μα {Π6 ταϑϑηϊηρ οὗ ΒΟΒ]ΟΙ ΣΉ ΔΟΠΟΣ 8, (μαὺ [Ὧ6 τυ ἃ 616 

ΒΡΟΚΘῺ οὗ σίνες [0 ἢ 5 ἃ 80}86 οΟὗἉὨ [86 γοΟΔ] ΠΥ οὗ (λῖηρβ, δηᾶ 15 {86γ8- 

ἔοτϑ οοηνοσῦ}]9 τ ἀλήϑεια, δᾶ 18 ἐπὰ8 ἃ δὲ 1ηἰθττιοᾶϊαίθ Ὀ6- 

ὕγψϑθῃ ἰμθ Ππίγοσβο δᾶ Μη. Βαΐ (18 αμποβίϊομ Ὑ7}}} Ὀ6 Ὀοίοσ 

ἀϊβουββϑθᾶ ὙΠ θη ᾿ἡ)7ζὸ μᾶγϑ ϑχϑιιϊηθᾶ ΤΊΘΠ 6] ΘΡΌΥρ᾿ 5 ΟὟ οἸ6 851: δοδίϊοι. 

ΤΎΘη ΔΘ] ΘΏΡυΣρ Ηἰπι8615 ἀπαθχείαηθ [86 μέτρον καὶ μέτριον κ. τ. ἔ. 

ἴο ᾿πο]θ 411] (86 (ἤχσθθ οομάϊξοπβ οὗὨ δοπῃ θ᾽ μϑίοι; ζ0Υ, δοοοσχάϊῃς 

ἴο Ὦ]8 ψίϑυγ, {πὸ ἢγοὺ οἷδβα οοηΐδὶπβ ἔμθ δοϑβϑοϊυἱθ [466 οὗ αοοῦᾶ 

δα 4}1 ἔοβο [ἀθ88 ὙΠ1ΟΪ τὸ οοηπθοίθα ψΙὰ 1; δηα (86 βθοοπᾶ 

αἸδοτθ ἤτοτα (Π6 ἢγβί, 86 Ὀϑὶῃρ (ἢ6 τϑϑ] 188 10 οὗ (6860 βδ110 [088 

πη {η6 Ὁπίγοτθο. Βαΐ 1ὖ 18 ππδοοοπηίδθ]θο ὙὮῪ Ρ]δίο, 1: μὨ6 μαᾶ 

Ἰηὐθπᾶθα (9 καλὸν δῃὰ ἀλήϑεια ἴο ΟΟΟῸΣ ὑνγῖο9 ἴπ 18. Θηθμηογαίϊοι, 

ΒΒΟΙ]ἃ Πᾶν βΒυρργθββθᾶ ἔμ Ἰαἰέθν δἱτορθίμοσ, δηᾶ ταωϑαίοηθᾶ (9 

ΤΌΣΤΑΘΙ ΟὨ]Υ͂ ἴῃ 1.8 ΒΘΟΟΠΔΔΥΎ ῬὨΔΒΙΒ; δηὰ αἰζοροίμου 11 18 8 βίσϑῃηρθ 

ὝΑΥ οὗ ᾿παϊοδίξηρ ἐλ6 δαπιὸ [ἠΐηρς, ἰο ἀθδίσῃδαῖο ἴθι, ᾶσϑί 88 δὉ- 

ΒοΪαΐο, δηᾷᾶ 0 88 πηδη]οβίθα ἴῃ ἔΌυπι8, ὈΥ ἃ Ῥου θοῦ ν Ἰδοῦ βοὲ 

οὗ ἤϑῆηθ8. Βαΐ {86 Ὑ1Π010 Ἀγροίμϑβὶβ τϑϑίβ οἡ ἃ ὑγδῃβίαΐοη ΜΈΙΟΣ 

{Π0 ψοσβ δῦουθ αποίθα {11} πού Ὀθαγ: “δἰ φωϊφμξα 6) μβπιοαά ἑ (οἴ6}- 
πᾶπι παίμαηι δι: 8οορί856 ογδαἰοπάμηι 65,. ΤᾺ [Π6 ἔτγβί ρῖδοθ, ὁπόσα 

χρὴ τοιαῦτα νομίξειν κι τ. ἔ. οἀπποί Ὀ6 ἰακοη 80: ἔου {π|8 που]ᾶ 
0 ΘΧρσϑβϑθᾶ ὈῪ ὁπόσα, τοιαῦτ᾽ ὄντα, χρὴ νομίζειν,--- πᾶ (Βουρα {89 
οΥΘΣ' τη ξ Ὀ6 ομδηροᾶ, (86 ρατνίοῖρ]9 ᾿του]ὰ 5011} θ9 ἱπᾶ:ΒρΘῃ 8819. Ἐ 

Βαΐ ουθὴ 1 ψὸ οοπορᾶθα βὁο} δὴ ἰηίογργοίδίοπ, δὶ γου]ᾶ Ὀ6- 

ΘΟΙΏΘ οὗ πρῶτον μέν πῃ περὶ μέτρονῦἢ ΤΙ 18 οὈγίουθ (πα΄, ἴῃ 

ΒΌΘΙ ἃ ο880, περὶ πα8 ΠΘΙΓΠΘΥ Τηθϑηΐηρ ΠΟΥ οομῃπίχαοίίοι. Βαΐ, ἀθουθ 

811, βοὴ δὴ ΘΧΡΥΘΒ810.) 88 “(0 πᾶν ϑδἀορίθα (07 τϑοοῖνϑα) (δ 

Θίθυ 8] παίυσο," 18 δἱ γαχίδηοο Ὑὶῦ ἐμ 6 “016 τιοίμοᾶ οὗ Ρ]αΐο. ΕῸΣ 

1 (10 Θαοοῦ ᾿5 ἴο Ὀ6 βουρμῦ [ὉΣ ἴῃ {π|686 ἰδίῃ ρβ, 1 τοσδέ 6 Ὀθοδαδθ 

(ΠΟΥ ΔΘ Θιμϑη Δί 0:5 ΟΥ ῬγΟΘποίϊοηΒ οὗ 10; τ ὨΘΙΘαϑ, ΘΟΟΟΣἸηρ; ἴο 

1818 νον, (89 αοοᾶ 5» δυροναδάφ ἰο ποτα, δηᾶὰ {μπᾶὶῷ {πγοῦρἢ 

(μον βϑοκίηρ ᾿ξ. Βαΐ πὸ οπθ9 οομνοσβδοὺ τιτὰ [Π9 Ἰδηριαρθ ψ}}} 
ἀηἀογβίαπᾶ ἡρῆσϑαι ἴῃ [Π0 Β0η80 οὗ παρειληφέναι, ΟΣ 561}1} 1688 οὗ 

Ἐ ΤῊδ οτάον λαϑ Ὀθθη οὔδημκοα, δηὰ τοοϑδί ἰμ᾽αγ οΌ 5] Υ ἰο 86 δθη86, οὐ [8 
ΔΟΙ ΠΟΥ οὐἨ ἴΠ6 Βοὰ]εῖδη Μϑ., ὥότι τοιαῦτα χρὴ ἴἰο χρὴ τοιαῦτα. Χρὴ νομί- 
ζειν 15 Ρ]αΐῃ θῃουσχὴ τῇδ υϑοα οὗ δοπηθ δοῃοϊυαδίου, ψΠϊοῖ, Ὀπὶ ἴον (δ διρυ- 
τηθηΐ, αἰδβραΐδληΐβ που ὰ ποῖ ᾶνθ δαπιϊίοα. Βυΐ ὙΠδαῖ ἴοτοθ ΟΥ ΘΥΘΏ 8686 ἴ5 
πο γ6 ἰῃ βγΐἱηρ, “411 βυοῖἢ! (Πἰηρδ 85 τγὸόᾶ δΔ΄6 Ὀοπηᾶ [0 Ὀοϊίανο ἰο ὅδνο ἰδίςθῃ 
ὍΡΟΩ διλβο]ν95 δ δἴθυῃ} ἡδίαγο᾽ [0 ἴ5 ἰπογοίοσο ονϊάθης ἰμπαὶ τὸ τησϑβί 
τοδὰ ὁπόσα τοιαῦτα, διὰ ππἀοτοίδηα ἐστί. 

μβῃῖθθοι, 
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εἰληχέναι. Απᾶ (θη, δρδῖη, ὙὮΥ Βᾶγθ γὸ (86 ροτέϑουδ [Ιἢ βρββδῖ- 

Ἰηρ οὗ ἃ ἴδοί ΒΟ μῸΒ ΠῸ χϑέθσθῃοθθ (0 ΔΩΥ ῬΘΥ ΘΌ]ΑΣ ὑΐταθ, [ἢ 

ΟΠΪΥ͂ ῬΤΌΡΟΥ ἰθηβθ σου]ὰ ἢδνθ Ὀθθῃ ἐλέσϑαι. ἸΏοβΘ ψ0 96] ἰδιθ86 

ΟὈ]θοίομβ Ὑ111] ποῦ πϑϑᾶ ἴο ἢαγϑ ἰμϑιὰ οομϑττηϑα ὈΥ ἃ οοῃπβ᾽ ἀθσαίϊοῃ 

οὗ [86 Ὁπδυλέ]θηθθ οὗ (09 βϑῆβθ ὑμὰ8 οχίοσίθα ἔγοτη ἔθη; δηᾶ 

γοῦ (809 δθη80 ἰβ ἴῃ [1{86}} ΨΟΣΎῪ ΟὈ] ΘΟ Ο8 0106, Ὀθοδαεθ 10 ψουϊὰ 

διποαηῦ ἰο (818,---ἰμδί Ῥ]αίο Βανηρ βουρηΐ, ὈΥ 8 Ἰδθοσουβ 81- 

συτηοπΐ, ον (πα Ὑ1ΟᾺ δᾶ τηοβύ ΔέβηΥ τὰ {π6 αοοά, δ ]Ἰδϑβὲ 

ουμπα 10--ἶἰπ {π6 168 οὗ (0 αοοά! Τμθ οομίϊηυδὶ 8]] 8:0 η8 (0 

(818 5οαγοή, βυᾶϊηρς ἰΐβ ποὶρῃ ουσῃοοᾶ, οοτηΐης ἰο 108 {το Βῃο]α, 

18. ἰακης τοΐαρο σι 0 Βοδυ Ὁ] δπα (}6 116, 84}} ροϊπΐ ἕο (Πθ 

ἔσθ χϑδάϊηρ οὗ (η9 ρᾶϑβαζε, ψῃϊοι, ὈΥῪ ἐμ 8]15)δ ομδηρθ οὗ ἯΙΡ 
Ἰαίο ἬΥΡ, τϑίβουθβ 411] [89 οὈ]θοίίοῃβ 8]]ϑροᾶὰ δῦουβ Ὁ 1ὖ ψ}}} 
ποὺ 6 ΠΘΟΘΗΒΑΣῪ ἰο ἋΟ τηοτ0 ἴπ8ὴ ρΡοϊηῦ οὐδξδ {π0 οΟΥ̓ΘΥ ταϊβοοι- 

οθρίζομβ οὐ ΜΆΘΩ ΤΎΘΗ ἀΘ᾽ ΘΗ ΒΟΥ Β Θχρδηδίϊοηβ τὸ Ὀμ1]0, ΥἱΖ. {86 

ΒΌΡΡροβϑᾶ ορροβιδίοῃυ Ὀϑίνθοῃ ἡρῆσϑαι ἀπᾶ γενεᾶς, ὙΒΊΟΝ 18. 8ῃ- 

πἰΒΠ]αἰοὰ ὈΥ ἰμ6 ραγίίοϊθ αὖ, ψΒΙοΟΩ βου ἐμαί αποίλθ' Κι πᾶ ἰ8 

ΒΡΟΚΘη οὗ; δηᾶ {μ0 ποίϊοῃ {πᾶὺ {πὸ (μἰγὰ Κἰπᾶὰ ἰβ {10 [ἅθ8 ὁθ0ῃ- 

ΒΙαοΥΘΩ͂ βυδ᾽θοί γον, [ηὴ9 1ἄθα ἰῃ 80 Δ 88 ἰξ 18 (89 στουπᾶ οὗ 

Ὠαπιδῃ Κηυονθᾶρθ. ΒΌΧΟΘΙΥ 1Γ ἰμ69 Ιᾶθ8 18 ποί 7υδὺ {π18 δῃὰ 1ο- 

μϊηρ οἷβθ, 1 18 ἃ Ἰϑσθ δρδίσαοϊζοη, δηὰ Ρ]αΐο ψουἹὰ ὑοΐ Ὀϊαὰ υ8 

Ἰοοῖκ ἔονυ 86 Θοοᾶ ἴῃ δαί. 

Β(4ΠΡΘΌΤΑΒ ὙἹΘῪ Ὑ{11 0 αὐϑόποθ. υπάοθγϑίοοα ἔγοιῃ (πὸ οἱδββὶ- 

βοαίϊΐου τ ΒΙΘᾺ Ὧθ δοθοτηρδηΐθθ ἐμαί οὗ Ρ]αίο. 1. τὸ αἴτιον. 

2. τὸ ξυμμισγόμενον. 8. τὸ αἴτιον καὶ τὸ πέρας. 4. τὸ καϑαρὸν 
πέρας. ὅ. τὸ καϑαρὸν ἄπειρον. Ἰῆοθθ ψὯῸ ΙοΟΪς ῸΣ τϑα] 98 ἴῃ 
Ρ]αίο, δῃὰ ψὰὸ Ὀθ6 θυ (μδὲ Ρ]αίο Ἰοοκθοᾶ ἔοσ ἔβθιὰ τ 861 5, Ὑψ1]}} 

ΠΘΥ͂ΟΣ Ὀ0 Ὀτουρύ ἰο δατῃ ὑμδὺ μἷα οὐ ἀθεὶγθ---μαϑεῖν πειρᾶσϑαι 

τί ποτ᾽ ἕν τ᾽ ἀνθρώπῳ καὶ τῷ παντὶ πέφυκεν ἀγαϑόν, καὶ τίν᾽ ἰδέαν 

αὐτὴν εἶναί ποτε μαντευτέον (64, Α) οου]ᾶ Ὀθ Βα ἰΒᾷθἃ τι ἃ Ῥατυθη 
ἃ] 4] οί βοῆθημθ, οὐ ἰδαΐ ἢ6 ψου]ὰ ΟΥ̓ῸΡ ΒΘ. ἃ, σϑβυϊὲ ἰο 818 σϑδᾶθυβ. 

ΤΏΘΤΟ 18 ποῦ ἃ βιηρὶθ Ὠϊηῦ (Δηἃ τ ΚΠΟῪ ΠΟῪ ἔοπᾶ Ρ]αίο ἰβ οὗ 

ἈΪπί8) ο ΒΠΟῪ ἰπᾶῦ ὯΘ ΔΗΥ͂ ἸΟΏΡΟΥ ἄνγγχ6}19 ρου {Π9 Ζουτίο]ᾶ ἀϊγὶ- 

ΒΊοη οὗ γένη, Ῥτορουμπᾶορα Ὀοΐοσθ. ΝῸΣ ἄοθβ {π9 οἰδϑβ βοδίοῃ οὗ 

ΒίΔΠθδῦτα δὖ 411 (8}}} νὴ (μὲ οὗὨ Ρ]αίο; ἴου τὸ μέτρον καὶ τὸ 
μέτριον κρὶ τὸ καίριον καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα τοιαῦτα 18 500 ἃ ὙΑΥ οὗ 
ΟΧΡΓΘΒΒιὴρ ὑῃ6 [ᾶἅρ8 οὗ [Ὡ9 ἀοοα (τ 10 δία! ] θαιτα σἰρἈ Υ ἸΟΟ ΚΒ 

Ἐ ὸΠῚ ὁ ἔυσίμον ἀἰδβοιββδίου οὗὨ (μϊ8 ροϊῃΐ 800 Νοίθβ. οὐ ἴμ6 Τοχί. 
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ΡΟΩ 88 ΒΥ̓δοηγοαβ Ὑἱ αἰτία) ἢ ἃ5 ποροᾶνγ ποῦϊᾶ θΥοσ μδῪθ 
ἐμπουρῃΐ οὗ, πη]θ88 πθ 8) ὈΘΘῺ φχϑάοθίθσιηϊ θα ὈΥ͂ βοτῖθ ὑμθοῦγγ [0 

Βυὰ (μᾶὲ τηϑαπὶηρ ἴῃ {16 ᾿οσὰβ: δηᾶ {18 σϑυλαυὺῖς ΔΡΡ]1605 0 ἸΔΩΥ 

ΟὗΒΟΥ ᾿ηὐθυρυθίθεβ οὗ (86 ραββᾶρθὸ ὑπᾶοσ οομβιἀθσαϊομ. ἢ ΑΒ ἰο 

(19 βροοῃᾷ οἶδεβ,---τὸ ξυμμισγόμενον 18, ἀοι 1688, Θαυϊγαϊοπί ἰο τὰ 
ὄντα; Ὀυΐ1 ἄθῃγ ἰμδὲ τὰ ὄντα δγὸ ἱπίθμπαϑθᾶ, οὐ οου]Ἱὰ Ὀθ ὁ0ῃ- 
γογϑᾶ, ὈΥ βΌος ἃ ῬΟΙΪΡΏΤΘΒΙΒ 88 τὸ σύμμετρον καὶ καλόν, καὶ τὸ 
τέλεον καὶ ἴχανόν, καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα τῆς γενεᾶς αὖ ταύτης ἐστίν. 
ΤῊΘ ΟἿΪΥ ονεοσγαίίοη ἰῃδὺ πϑοὰ Ὀ6 τηϑδᾶθ 88 ἰὸ {86 {μ|χα Ο]888, 

8, ὑπαὶ 10 18 ἃ ΘΟΏΪΌΒΙΟΙ ἴῃ 9806 οὗ ἃ αἰ γ᾽ϑίοη, ΤῺ6 νοῦς ὙΒΙΟᾺ 

8 αἰτία, (Α), Ἰιᾶῦ Ὀ6 ὀομπδιἀογοᾶ 88 πέρας, (μαΐ 8, [86 Δ᾽ 8βο]αίθ 

ΜΙιμᾶ ΤΔῪ ὃθ πουρηΐ οὗὨ ΟἿ]Υ 885 οομίθιιρ]δίηρ 108. οὐ [6988. 

Αηᾶᾷ, ἀραῖη, η9 νοῦς ὙΒΊΘΩ 18 πέρας, (Β), τιΔΥ Ὀ6 Θοπμδιἀογθα 88 

80 ΤᾺΣ αἰτία, ἰμαὺ 10 Ἰτιϊξαΐοθ [86 ρτοάαοίϊοηβ οὗ (86 νοῦς ψΠΙΟΣ 

18 αἰτία. Βαΐ Β 18 ἰἀθηΐ1641 ὙΠῸ (ἢθ ἤουγίμ ο]488, οσ ἐπιστῆμαι, 

δῃ Α ἷβ 114 0]0 ἰο {ἢ βᾶπιϑ οὈ]βϑοίΐου 88 ΤΎΘΩ θ᾽ θη Ὀυτ 8 Οχρὶα- 

παύϊοη; ὨθΘΙγ, ἰμαὺ βΒΌ0 ἢ} ἃ ὙἹΘῪ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 ἰο ἸοοΪς ἔοτ {Π6 

αοοῦ ἴῃ ἐμαί ὙΒΙΘῺ 8 πὸ ἠῤέπρ, Ὀπὲ [Π6 Ἰπϑῖθ ΟΟσασηο Ὡδ6 ΟΣ 

ῬΙΟΡοτίν οὗ ἔγο {π]1η 58. 

1 “11 ον γοηίυσθ ἰο ΟΠΘΣ Τὴν ΟὟ βοϊπίϊοῃ οὗἨ [μθ86 ἀ1 βου 168. 
ΤΠ6 ἀοοῦ ψΜΉ]ΟΩ ἀρρθαχθᾶ τηοϑὲ βία }}]9 ἔοὸυ ὑπαπ γὰθ ἔουπᾶ 1ῃ 

{Π6 οοτι δἰ παίζοη οὗ ἔχο ἀνπιαμ ὀοπᾶιϊοηθ. [ΙἘ 18 Σϑαβοθδ]0, (θη, 

ἴο οχρϑοί ἐπὶ ἴπ οοτα δἰ βαίϊου μνέυῳ δα 176 ΔΡῬΤΟΒΟΝ τιοβὲ πϑαυΪῪ 

ἴο ἐμ χπίυορδαὶ Θοοᾶ; Ὀαΐ σοπιρὶπαίΐϊοῃθ ἄθροπᾶβ ἀροὰ ἔπτοθ 

ἘΠ1ηρ8---Μθαβαγχο, Βοασίγ, ἸΤγυίῃ: δηᾶ ὙΏΘΣΘΥ͂ΟΥ ψ1ὁὸ ἰχϑοθ [8}6860, 

μ6 Θοοᾶ οαπηῃοὺ Ὀ6 ἴδε οἵ, Νον, γὸ ἰτ860 Μοδδασο ἴῃ τὸ μέ- 

τριον, τὸ καίριον, δπᾶ 4}} (μαΐ ουΐποθβ δἀδρίδίϊοι ὁ" ομ6 ἴο αἀποίλεν; 

ΒοΘΌΪΥ ἴῃ τὸ καλόν, τὸ ἱκανόν, τὸ τέλεον, δῃηᾷᾶ 411 ὑμαὲ 18. οοταρ] ϑΐθ 

δηὰ Παχταοηίοιβ ἐμ ἐ(δοῖ[; Τταΐῃ (βαδ᾽εοι᾽γθ) ἴῃ (λ6 νοῦς καὶ φρό- 
νησις οὗὁἨ τηᾶῃ, 88 μὲ ὙΠοτϑὶὰ (6 Τ6Ὰ] 18 ἀἱβίϊη ρυ]Βθα ἔγοτα {86 

Βθϑυηΐηρ, δπὰ ἰμ9 οἴθσῃδὶ ἔγοτη ἐπ δοοϊάϑηίαϊ: νοῦς δ᾽ ἤτοι ταὐτὸν 
καὶ ἀλήϑεια ἔστιν, ἢ πάντων ὁμοιότατον. (6ὅ, ν.) Βυΐ ΨΥ ἄο (Π9 

το ΟΟΟῸΣ ἴῃ {π|8 οσάουῦῷ Νοὶ Ὀθοᾶθβθ {πθγ0 18 ΔΠΥ͂ ΒΌΡΘΙΙΟΥΪΥ 

οὗ πρεσβεία οὐ δύναμις ἴῃ ΔΗΥ οὗὁὨ ἔπθτα, 88 ἴῃ {πθ 6886 οὗἉ τἀγα- 

ϑόν, πα Ὀθοδαθθ ἔπθσο 18 8 ἀ βθσθποθ Ὀϑίνγθθῃ ὑμθπὶ 88 (0 ῬὈυἹοΥ νυ 

ἘΞ Ῥλααᾶ, 91, [01]]1. Ζέπι. 80. 4. ερ. ὅ08, (011. Νονονῖ6 1655, 1 ουξτοιν 8106 
ΠῚ Ὑγδη θη αγα, ἰδὲ τἀγαθὸν δηὰ ὁ δημιουργὸς τγοτο Βο014 ὈΥ ῬΙαῖο ἴο Ὀ6 
αυΐϊΐο ἀἰπιἑποῖ, 

ἡ ΤῊΘ νΘΥῪ πιὰ] ἰρ]οδιΐου οὐὁἨ ἠ Κὶπάτοά δἀ᾽θοῦζνοβ 15. ἃ ὑγοοῦ ἔδμαί ἯΘ 8.6 ἴο 
πὰ ομα οὐ͵θοὶ ἴῃ τϑν, ποίὶ ἴο οομίθιρδῖθ δὴ 168 ἴῃ ἰ[561. 
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ἷπ ἐμουρηῦ, ΟΥ Ὀδοδῦβθ {π9 Βρῇθτθ 10 ΜΠΙΟΩ (ΠΟΥ ἅτ ϑχῃϊθιθά 

αἸΒΟΥΒ 88 ἰο οχίθηΐ, γοσυίμπρ ἴὼ ἔπ6 Ὑ1010 ὈΠΙΎΘΥΒΘ Ῥγθδθιίϑ 

δ ΘΧΘΙΏΡ]Θ οὗ τὸ μέτριον ἴῃ ΒΟΙῺΘ ἔοστω ΟΣ οἶβοσ; (18, ἐμϑσϑέοσϑ, 
ΘΟΣη08 ἢταί. Οπὸ οὗ (80 γοβῃϊίβ οὗ (18 δαδρίδίοιι 185 [Π6 ρϑὺ- 

ἔδοιοι οὗὨ ἱπᾶϊνι πα] {πίπρβ 88 ἰο Ῥθδιϊυ ΟΥ υ80 (τὸ ἱκανόν): ἀπᾶ 
[μ18, Ὀοΐης 8 τοϑὰϊέ πα ραᾶτί οὗὨ (119 ἔΌυΙΘΥ, 18 ρἰδοθᾶ δέου 11, 

ΤῈ6 ᾿θαβύ δοσρυθμθηβῖσο οὗ [Ὧθ ἐγο0 18 [ηἰ6]]θοὐ απ ΤΒουρδί; ἰο 

{8080 ἐμογεΐοσθ, 88 {86 θα θοάϊταθηὶ οὗ Τιαίῃ, (θη οΘ 1ξ 18 Ὁ]αὶμ 

μαΐ ἴπ9 Ῥᾷγο βρϑουϊδίνο ἔδοῦ εν 8 ταϑϑδῃῦ) [Π6 {π|γτὰ Ρ]8 606 18. 88- 

δ'σηθᾶ, ἴῃ ἰῃὴθ ἔουχίμ Ρ]406 οοτὴθ (6 βυθογαϊηδίοβ οὗ νοῦς, τἱΖ. 

πὸ ϑοίθῃοοβ, {π6 Ατίβ, δὰ Βιρηΐ Βοϊϊοῖβ.Ό ΝῸΡ ἃτθ Ὑο ὑῃρτθ- 

Ῥᾶτοά ἔου (18 αἱ γι βίο, βδιηοθ 811] δ᾽ἱοὴρ νοῦς 88 Ὀθθὴ υϑο0ὰ ἰο 

ΘΧΌΧΘΒΒ Οἰἔμ ον (86 ὨΣγ]π6 Γηἰδ] Πρθποθ οὐ ἔμ Ηυταδη πα βου ην ; 

ὙΟΥΘΔδ 1 18 ἰο ἐμ ἰδίου ἐμαὶ, ἔπ φχϑοίϊοαὶ ἔδου λθ8θ Ὀθ] θα 80 

μα! θη ἐμθ οογτεβρομάϊηρ Οἰγ βίο ἰο ἐμαί οὗὁἨ ἡδοναὶ Βδὰ ἰο 
θ6 τηδᾶθ, ἰξ ψγδβϑ τπιδᾶθ ποῦ ἴῃ νοῦς, ὙΠΣΟᾺ αἰα ποὺ δάμ οὗ ἰί, 

Ὀαΐ ἴῃ (89 ἐπιστῆμαι. Τμὸ Ῥαγθ Ε]θαβυσοβ Ὑ11 παίυγα!]  ΘΟΙΩΘ 
ποχί 'π ΟΥΘΥ. 

0 τᾶν 6 οὈ]οσίθα ἐμαὺ Βοτρθίὶπηρ' Ἰογ9 μδηῃ ἃ ζτοδίου οχσχίθης 
οὗ ΒΡΏΘΥΘ ἰβ ἱπιρ] θὰ ἴῃ (μθ ααθβίϊοῃ ἴῃ ῥ. θ4, ο: Τί δῆτ᾽ ἐν τῇ 
ξυμμίξει τιμιώτατον ἅμα καὶ μαλιστ᾽ αἴτιον κ. τ. ἑ. ψΒΪΟᾺ 
158. ΔηΒΎΘΙΘα ὈΥ͂ πδιιΐηρ τὸ μέτρον: τιΐὰ (86 Φσ ΠΟΥ τοματὶς ἐπαΐ 
ἔγοια μέτρον καλλος ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΠΥ͂ βονα, 80 (μαὺ ἔπο τε σου] βϑϑῖῃ 

ἰο Ὀ6 ὉρΒο]ἃ 88. (86 δηἰθοοᾶθπηξ οοπαϊ οι, δηα (10 βοοοῃὰ 88. 016 

οὗ (0 οϑοοίθ οὗ ἐμαὶ δομαϊομ. [ΙἋἢ 11Κ0 ἸΏΔΏΏΘΥΙ 8180 1 τᾶν Ὀ6 

βαϊὰ ἐπαὶ {μ0 (μἱτᾶ, τ ΒΙΟᾺ ἰπ ἐμ6 Ἰπαυΐτυ βριγοα 68 ἀλήϑεια, Ὀαΐ 

ἴῃ (λ9 ἀθοϊαγαίϊου οὐὗὁὨ (π6 σογάϊοὶ 1β οδἹ]ϑᾶ νοῦς καὶ φρόνησις (8 

γαυϊ θὰ Ὑ10}} 18 δοοουηίθα ἔοὁΣ ὈῪ (δ ῬΑΥΑΡΥΔΡῺ αὖ (86 ϑπᾶ οὗ 
Ῥ. 68, Ὁ δέ γ᾽ ἡμέτερος λόγος κ. τ. ξ.) 18 Βροκθῃ οὗ 88 πΘΟΘβΒΘΙΎ 
(ο {80 κρᾶσις, ΟἿΪΥ Ὀοοδῦβα, 8ἃ8 δὰ ὈΘΘῺ ΦΟΥΙΩΘΙΪΥ δβα1α, σιϊπουΐ 

Τταΐῃ “ἼΟ ἰχὰθ τηϊχίυγο δὴ ὯθΘ τηδάθ, ΠΟΥ, Ὀοὶπρς τηδᾶρ, οχίβί"; 

80 ἐπαὺ {ῃ18 4180 18 ἰἸΥΘΣΊΟΥ (0 {π9 ἢχεί, Ὀθοᾶῦβο, ὑμουρ 1 ἰα 6 

ΟΠ οι 88 ἴΠ0 ΟἾΘΣ 185, 10 186. 026 ἴὴ (9 αυ4}}}7 οὗ [Π6 Ἰῃᾳρτο- 

αἰθηΐβ, πὰ πο Ἰγϊηρ πὶ [9 ὙΘΙΥ͂ ΘΟὨοΘρΡίο Οὗ 411 τυϊχίατγθ. 

Βαυὺ δ18 τηοὰθ οὗ οχριαπδίϊου ἀο98 ποῦ 6 ]}Ρ 8 ὙΠΘῺ Ἧἷὸ ΟΟΙΩΘ 

ἰο θῃαπίτθ ΨΥ ἀλήϑεια 18 ροείροηοᾶ ἰο καλλος; ὙὮν, 1 δ8ο- 
οχαίθβ δα ἱηξοῃᾶοα ἰο ὈΣΙῺσ (680 (0700 88 ΥἹΥΔ] οΟἰδιτηδηΐβ ἰπΐο 

οοτροι οι, δηᾶὰ ἰο δββίρῃ ἰμθπὶ {Π6 1} ΡὈ]8008 δοοουάϊηρ ἰο {Π 6] 

ΘΟΙΩΡΑΥ ΕΘ τροτὶϊίβ, 19 βου ἃ ἤᾶγο τοδᾶθ ὑπαΐ Υϑιηδυ κα ]6 5 δίθ- 
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τηϑῃΐ αὖ (Π0 Ὀθρίππῖηρ οὗ ν. 66, Οὐκοῦν εἰ μὴ μίᾳ δυνάμεϑα ἰδέᾳ 

τἀγαϑὸν ϑηρεῦσαι, σύντρισι κ. τ. ξ.; ἀπ Ἰαβὶν, ΨΥ, ἰπ ταϑπξου- 

ἸῺ (9 ἴπχϑθ, ὙΒΙΟΩ Ὧθ ἀοθ8 ϑϑύθῃ οὐ οἱρῃβ ὑἴπηθβ, ἣθ ΟὈΒΘΥΥΘΒ 

Ὧ0 ογάθυ, Ὀυΐ Ῥίδοθβ ΔΠΥ οπ6 οὗ ἔμοπι 1η 61 ἘΠ Υ̓ΘΔΕΠΥ ἴῃ {π6 τα] ]9 

ΟΣ δ οἰὑ ΟΣ οχίσθηθ οὗ {16 ΒΘ.Ί6Β. 

Τὺ ταῦϑὺ ὍΘ τΤοιμθιη ϑεθὰ {μαὺ (Π6 τηδὶπ ΟὈ͵θοὺ οὗ ΘΠΘΌΪΣΥ 18 (0 

δβοουίδιη {πο τοϊδῦνθ οἱαῖταβ οὗ [π|6]]9οὐ δηα Ῥ]θαβασθ [ο {19 Ὡδτηθ 

οὗ αοοα, ἀῃπὰ [μὲ (Ὧ69 ααθρβίϊομ δσιβίηρ οαὐ οὗ {818 18, ποὺ Κλαΐ 

8. (86 αοοῦᾶ, Ὀυὺ ἤζῥονο 5 τ᾿ ΤῸ βιοι ἃ ααθβίίοῃ {86 ἢσβύ ΒΏΒΎΨΟΣ 

“Ου]α παίατα! Υ Ὀ6 ἐπ εδασιο, ὙΆΙΟΝ 18 {16 Ἰαγροδῦ βρασο, (06- 

οᾶ.806 Μραβυγο οοηΐδ!ηβ 411 {Π]1πρ8,)ὺ δῃμὰ ἴῃ ἐπίηρβ δοοοσαϊηρ ἴο 

Μοδᾶβασο, ΨΒΙΟῺ δ΄ ἴῃ ἕδος 411 {Π]πρ8 τηδᾶθ ὀΘΏΟΥΘΌΪΥ ἰο (9 

δτοδὺ Ῥαΐίοσηι, {86 οὗ ἕνεκα, δοοοχάϊηρ ἰο ΨΒΙΟΒ (δ6 ΒΌΆΡΤΘΙΩΘ αἰτία 

ὙΟΥΚΒ. [Ἃ}ἢ Ὀτῖοῖ, {πῃ0 ὙΠῸΟΣ ἀῃα ἸΠΟΥθ ρορυϊοῦβ σϑρῖοῃ ἄθβοσνθβ 

(86 βσϑί τωϑῃίοη ἴῃ 8 απϑϑίϊοι οὗ ἀνθ] 1 ρ-0]860, ΟΥ Ρ]806 οὗ τοᾶ- 

πἸξοδίαϊ οι, 800} 88 [88 Ὦθσα Ὀθοη ἐδθ οδὴ]θοὺ οὗ βϑᾶγοβ, 1 τὸ 

ἀο ποὺ υπᾶοτϑίαπα Ρ]αίο (μι, {0 γ0 18 μῸ ΟΒΘΥ ῬΟΒ81010 ΨΔΥ οὗ 

ὉΠ ἀοΥβίβηαἼηρ Ε1πὶ Θχοθρὺ 88 1 θηάϊηρ ἰο (6}} 18 ἰπδὺ το γ9 ΕΌΥΤΩ 

18. ἃ ὈοίίοΣ ἰμῖηρ μη Βοδυίγ, δμὰ Βοδυυ πη Ἠθαδοη, ΜΈ1ΟῊ 

18. αυϊῦθ πο Θα 1016. 

ΤῊΒ ΨᾺΥ οὗἩὨ οχρ]δϊπΐηρ [86 ϑηυμθσαοη οὗ (86 οἶδββθβ ἱ 18 ὙΘΥῪ 

αἀιβογθαί ἔγοπι ἐπα ΜΟΙ 18 σοι 1ὰ δὴ δυΐμον ααοίοα ὈΥ ϑίο- 

βωῦθ οί. Εἰὰ. 1. 6, 4, Πρῶτον μὲν γὰρ ἀγαϑὸν τὴν ἰδέαν αὐτὴν 
ἀποφαίνεται, ὅπερ ἐστὶ ϑεῖον καὶ χωριστόν" δεύτερον δὲ τὸ ἐκ φρο- 
νήσεως καὶ ἡδονῆς σύνϑετον, ὅπερ ἐνίοις δοκεῖ κατ᾽ αὐτὸ εἶναι τέλος 
τῆς ἀνθρωπίνου ξωῆς" τρίτον αὐτὴν καϑ' αὐτὴν τὴν φρόνησιν" τέ- 
ταρτον τὸ ἐκ τῶν ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν σύνϑετον" πέμπτον αὐτὴν 
καϑ' αὐτὴν τὴν ἡδονήν. Τμῖβ αἰγβίοι 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ τϑξοσσϑα (0 [86 
Ρλϊοδιδ; Ὀπὶ ψΏθΘη ψ21ἷο δΟμΒΙαοΣ ἰμαὲ (86 ὙΣΙΟΥ γγβ Εϊτηβοὶ ἢ 

τα κίηρ ἃ βγβίθιῃη οἵ Ρ]αὐοβ ἀϑῆπι θη, δηὰ αἰνιάϊηρ ἔμθπὶ ΠΟΘΙ 

(89 Ὠοδᾶὰβ τῶ γένει, τοῖς τόποις, τοῖς εἴδεσι, ὙΘ ἃ10 Ῥυϑραγϑά ἴον 
ὃ. 11{{10 δἰσαϊηπο οὗὨ μ18 δαΐμου ἰο βαϊύ Βὶ8 ῃθοῦυ. Τῃὸ οὈ] οἰ] 08 

ἰο {118 ΓΒΘΟΥΥ͂ ἃγο {19 βδηθ 88 δᾶῦθ Ὀθθῃ χρθα δραϊηδύ 8.41}- 

Ὀδαμη, 84 ΙΠΔΥ 0 βυϊηηθᾶ ἋρΡ [1ἢ (818, (μα ΒΌοἢ! ἃ αἰν]ΒΊ 0} 18 

πού ΣΘΟΟΏΟΙΪ8Δ016 τι {Π6 Ἰδηρθαρο οὗ Ρ]αίο. Αἱ (ῃ9 βϑζὴθ {11|6, 

Ι ἀο πού θην ἱμαὺ Μϑαβῦσο δηὰ 41} 18 οοβριηδίθβθ, ἃγθ, δοοοσαϊης 

ἴο ῬΙαίο, (Π6 πϑαγϑδί ἈΡΡσΌΔΟΙ ἰο {π0 [ἄθ8, πον ἐμαὺ ἐμθ κοινὸς 

βίος ἴῃ 18 συλ! οΥὁἁ ἱκανὸν “11 δοηθ ἀπᾶθσ {89 ὁροοπά ἄθπο- 

Ταϊπδἰΐου, 1 (μα 1 ρμαγίαϊκοβ οὗ :; Ὀαΐ ἴῃ 8 αἰβοιβδίοῃ 88 ἰο 
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Ὑ8αΐ οδιι805 ἸΏ8Κ6 ἃ οθχίαϊπ {πῖπρ δη οὐ͵]θοὺ οὗὨ οἴ οῖοθ, ἴῃ 8806Γ- 

ἰδ ὙΒΊΟΝ, τὸ βδηα (86 Θοοάᾶ, 10 18 ἀρϑυτὰ ἰο οἾ488 {π6 ἐδιωρ 

1.861 ἃβ οὔθ οὗ (δ γϑβυὶίβ οὗ οὔῦ βϑᾶσοῃ. «ΕἾ8θ6 ἱπάθοᾶ, 16 ταῖρι 

θ6 ἱμπουρῃΐ ἰο αν δ 9404] τἱρμὲ ἰο ἐμ Μιγδέ ρίδοθ; Ὀαυὺ Ρ]αΐο 

ΒΘΘΙΩΒ ἰ0 ᾶγο θομηθα {118 ο {86 Ἰηδίϑποοβ οὗ απίϑοράθηί ςμἰαδίε- 

"685, ΟΥ ΟΓ 4ἠ6 πιοάες 66 σοιιδίπαϊίοπ, διὰ ἰο ᾶῦθ χϑβουυθᾶ ἴον 

(80 εοοπά (Πο80 ἐπίηρσβ ψ οι οὐγσο ἐμοῖσ οὐσὰ ΘΧ θ! θη ἰο Βυ0 ἢ 

ΘΟΙΩΙ ΠΔΙΟΏ8. 

. 86 γραγτίβ ἴῃ {Π159 Ὠιαίϊοριθ ὙΠΟὮ ἅτθ ΘΟὨἔθθβϑα]Υ Ῥυίμαρογθδῃ, 

ὭΒΙΠΟΙΥ (9 Ῥόονσὶ οὗ ΝΌΠΡοΥ, (μ6 οἰθυαθηίασυ δᾶ ορροβεΐθ ὕτο- 

Ρουίϊθβ οἵ πέρας δπὰ ἄπειρον, δηὰ (86 ἀἱδέϊποίίοη Ὀοένγθθα Επαρὶτὶ- 

64] δῃηὰ Μαίποιηδίοαὶ Κηον ]θᾶρθ 88 ΔΡρ]16ἃ ἴο τηυβῖο, οουἹὰ πού 

ΡῈ ῬὈοίίοσς "]]πβίταίθαᾷ ἔμαμ ὉΣ βούζϊηρς Ὀθίοσθ (89 χϑϑᾶθσ. ἰμ9 ἔχ- 

ἰχαοίβ ἔγοι Βδοἢ 5 βῥέοίαμα, ἀπὰ (89 ἐγαρτηθηίβ οὗ ῬἈ]]Ο]αυ8 

Αἰτηβοὶ, ΒΊΟΝ Ῥθᾶσ ροῖ ἰμθ8θ ἰορίθθ. ΤΏθδθ Μ1] ὃθ9 ἴουμπα ἱπ 

(89 Αρροπᾶϊχ. Α ἔδυ οἵμονς Εχίσχαοίβ ἔγοτο αἰδοσθηῦ δυΐμοσβ 810 

δἀαθὰ ἴπ οτᾶθσ ἰο 1]Ἰυδίγαίθ σαχῖουβ τηδίξθσβ ἰουο θα Ὅροι 1π ἐμθ 

ΟΟΌΣΒΘ οὗ (6 Ὠ1Δ]ορτθ. 

ΕἘΟΥ 411 ΟΥἾΘΥ ΠΟΤ ΟΥ 688 οδχίδϊῃ ἱῃϑουτηδίοη, βθθἢ 88 (ἢ 6 

Ὀθατηρ οἵ (80 ῬΏΙΠΘΡαΒ οὐ ἰπ6 χϑδβδέ οὗ {πὸ Ῥίδίοηϊο ἀοοίσ! η68, 

(89 ἀαίθ οὗ 108 οοἸτμροβιίίοη, 108 ᾿ηέυίηϑιο γαϊαθ 88 ἃ ὀομίτθα- 

ἄοῃ ἰο Μογαὶ ῬΆΣΟΒΟΡΆΥ οἕο., 1 στωσδὲ ἰϑᾶνθ ἰμ6 χϑϑᾶθυ (ο {8086 

ὙΠῸ Ῥγχοΐθββ ἰο ἰθθοῖ μοι; 1 πᾶγϑ Ὀθθῃ οοπίθηύ ἕο Θομῆηθ ᾧμγ- 

6011 ἰο {π0 ἰδϑὶκ οὗ ϑπαθαυουσίηρ ἰο πυπαοτβίδηα σπαὺ δρρθαχοᾶ 

οα (δ ἴδοο οὗἩἉ ἰμ8 ἰοχί, πὰ οἱὐἁὨ βδβοοσίδι ἰὴ 88 [Ὁ 88 ῬΟββὶ 016 

(89 γὙοῖῪ σψογὰβ οὗ (πὸ δυΐποσ, ἀπϑπουαθογοᾶ ὈΥ ἔμο δἀάϊίϊοηβ οὗἉ 

Ἰρποσϑὴΐ τωθη, δηᾶ βοὲ ἔγθθ ἔγοπι ἐπ ὈϊΪυπᾶθσβ οὗ πορὶροαΐ ἰχϑη- 

ΒΟΙΙΌΘΙΒ. πάνθ ἰχαδίθα πὸ οἶμοσ ΜΆ. δυΐμουν βαᾶγὸ ἰμαὺ οὗ (δ9 

Βοά]οίαπ ἴπὰ ἐμ βτβὶ ρ]8οθ, δηᾶὰ οὗ (9 Οοἱβιπίδη 1π {86 βθοοπᾶ. 

ὝΒογθ ἴπθβθ ρυϊᾶθβ μαγὸ ἔβ]ϑᾶ ἰο βα βὲγ τὰθ, 1 ᾶῦθ ϑηάθαγουχϑαᾶ 

ἴο οοῃδίϊαίθ (Π9 ἰοχύὺ δοοογάϊηρ ἰο {π6 ῥυὶμοῖρ]Ὲ8 οὗ Οὐ οἶδηι, 

ψιοαΐ οατηρ ἰο δαὶ (Π9 ἰδΔϑύθ οὐ ἰο ἄθἕοσς ἰο (18 ρτοϊιϊοθα οὗ 

ΔΩ βοΠο0], ΜΌΟΘΙ (μαὺ 1 μαᾶ Ββραγρᾶ, δὰ ουϑῃ ἰγϑὰ ἰο ἀοίοπα, 

ἸῺ 8. ἔουιηθυ Εϊ ου 1 ΠΟῪ ὈΠΗΘΒΙ α ἸΡῚΥ οοπάθιηη, ὙΠΟΙΠΟΣ 1 

ΒΑΘ Β6Θῃ ΠΙΥ ΨΑΥ (0 οοτγθούϊηρ 1 ΟΣ ποί. [ μᾶῦθ ΚηΟῪΠ ΟΥ(Ἶ68 

ἴο Ὀ6 οδεαγρϑᾶ ψιῖ ταακίηρ αἰ ο.}0195 ἀπά ἑδπογίηρ ἔδυ β ἔοσ (10 

Ὀἰθαβασο οὗὨ ἀϊβρὶαγίπρ (ΠΟΙ ἱπφθηυϊγ ἴῃ οοποοίασο. ΤῈ ΟμδΥρΘ 

ΒΏΟΥΒ 8 ὑπογουρἢ Ἰρηοσθηοθ οὗ [Π0 ὙΘΙΥῪ ἔγαμηθ οὗ τηϊπᾶ ἴῃ ΒΊΟΝ 

ἃ ΟΥ̓ 108] Βοοὶαν 18 ΟὈ]ροὰ ἰο του: 800} δὴ οὴθ Ὑ16Ὲ2)}1 ΚΠΟΥΒ 



99 ἹΝΤΒΟΡΘΌΟΤΙΟΝ. 

(Παί, 1 Ὧ6 ἀυγεί 80 ἰδιῦρου ψ} Β18 ΟὝΤΩ Β0η86 οὗ ἐταίῃ, 6 που]ᾶ 

τηοϑύ οθχίδι ἷν δηᾶ ΒρΘΘαΙΥ ἸηἾυγθ (Ὧ6 ὁη6 1ῃβίχυμηθηΐξ οα ὙΠ1ΟᾺ 

ἮΘ Ὑ61108 ἔῸΣ ΒΌΘΟΘΕΒ, 818 Ἰυὐρτηθηί. ΟΥ̓ ΘΥΒ ἰῆ6γ6 ᾶἃτὸ 0 ἐχϑδαΐ 

811 οοπ͵θοίαχηρ 88 δ θεϑέ δὴ οβέοτί οὗ τἱΐ, ἀπ ἃ Ῥυϑίυ ρδϑἝτηθ. 

Βυοη ῬΘΥΒΟΏΒ Βθθ ποὺ ἰοὸ Βαᾶγθ οοπβίἀοσγϑᾶ ἐμαΐ, 15 [6 ἄπειρον οὗ 

ὙΘΥΌΔΙ ΟΥ̓] ΟΙΒὰ ΟΟΠ 8188 ΟΥὗἨ ΟΙὨδΏροΒ ΟΥἩὨ Ββἰταὶ αν ᾿ἰϑέξθσβ δηἃ οϑοτῃ- 

ῬΘῃᾶϊα, ἰὑχδηβροβί(οηβ, Ὀγχδοιζούϊηρβ δηα ἱπαϊοδίοηβ οὗ πἰδίαβ, (Ὧ9 

πέρας ΜΏΙΟΙΒ ἴθ ἰο Ὀτΐηρ {Π|086 6] μηθηίβ (ο ἃ γένεσις 18, οὗ ἃ αἰ ἢ γ- 

ΧΔΙΔΌΪΟ ϑοβίδθυ ὙΠ100 Θχυβ ἴῃ 18 ΟὟ Οομίου 058 δηα ἰοββ68 

δοουύ ὙΠΕῪ ἩΒΑίΘΥ͂ΟΥ 10 ῬΙΟΚΒ ἀρ, Ὀπὶ ἃ οοἰᾶ, βόνυθσθ, γί] 

οδ]ου]αίζοη οὗὨἨ Ῥγοῦδ 1} 1198, ΟῚ Βῃ.π8 41} ουἰ τθαῖζθ οὗ ΔΉΠΟΥ 88 
1 ΥΥΡΟΪΟΠΒ οὗ 18 ψοτῖ. Βαυὺ ὙΏΥ Βῃου]α δὴγ οη6 {χγ ἰ0 οχροβία- 

Ἰαίθ ψι ἢ ἐπ ραϊπβαγοτεὺ ἥοτηθ οὗ ἰμθῖὰ ἃγθ ἴοο ἱρῃποσγδηΐ οἵ (6 

Ἰαηρυαρο ἰο 560 ΔΗΥ͂ ἴδυ]ίβ, δηᾶ {ποχϑίοσο οὐπθηοὶ β60 (16 τ80 οὗ 

οογτθοίϊοηβ. Αμπᾶ γχγοί 1{ 18 861088 ἴο [611 [Πθτὴ βο, ἔθ} (Π0ΥῪ οδὴ 

οουπί οἢ {μ0 Βρρίδιϑο οὗ {16 σωϑῃῆῦ υπᾶγθα τη θ ὙΒ1ΟῈ ΠΟΥ 

Ἰδγθ ροσυθυίθα. ϑοπιθ μᾶγο ἰχϑᾶ γϑυῦα] ΟΥ̓] οἶβτα δηα [1] ; δηᾶ 

μαίθ (10 Ῥυτβυϊύ 10 σου] πού ρνα εν (ΠΟΙ Ὑδηῖῦ δπᾶ νἱϑ]ὰ 

(θπι ἔδιαθ. [οὐ 15 ἀἰβσιΐββ (6 ἔόσταο ΨΙ: 
εὐδαιμονίξων ὄχλος ἐξέπληξέ σε. 

διὰ (0 ἸαίίοΣ ὙΠ: 
ἀπόλωλεν ἀλήϑει᾽, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖς; 

ΤῊΦ ΟὨἹΥ Κἰπᾶ οἵ ονβοσυαίδοῃ ἰο σοὶ 1 ἂο πού ἔθ6] παι βονθηΐ, 

8 {89 Ἰτιρυίΐδίίοη οὗ πανΐηρ οοχοα (9 σοχγϑοίϊομβ οἵὗἩἨ Οοὐμιθσβ 88 

ΙΩ ΟὟ. Βα (δ18 1 δηϊοὶραίθ ὉΡ βαγίηρ ὑπαῦ 1 φῬροββθὲβ πὸ 

οἀϊθίοα οὗ ΡΙαίο ἰαίοσς ἔπ8ὴ ἐμαὶ οἵ Ὠιάοί, δῃᾶὰ πὸ ῬὨ]])ο]ορίοδὶ 

Ἰοῦσμαὶ εχοορὺ {86 ὑνὸ βο 1195 οὗὐ (806 Μηθιηοβυηθ. [1 ΔΩΥ͂ 016 

Ἦδ8 οἱδῖπιβ οὐ δυρῃί (μα ἀρρθᾶσβ ἴθ (818 Βοοκ, Ἰοὺ Εἷτῃ ΚΊΥ͂Θ τὴθ 

ἔπθ ορροχίπηϊν οὗ τἰρθηρ Εἴτα, δπᾶ  8}8}} Ὀ6 {μϑη κι ἴον 16. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΩΤΆΑΡΧΟΣ, 
ΦΙΛΗΒΟΣ. 

1. Ὅρα δή, Πρώταρχε, τίνα λόγον μέλλεις παρὰ Φιλήβου 
δέχεσϑαι νυνὶ καὶ πρὸς τίνα τὸν παρ᾽ ἡμῖν ἀμφισβητεῖν, ἐὰν Β 
μή σοι χατὰ νοῦν ἢ λεγόμενος. βούλει συγκεφαλαιωσώμεϑ᾽ 
ἑχάτερον; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΕῚ ᾿ - ΣΩ. Φίληβος μὲν τοίνυν ἀγαθὸν εἶναί φησι τὸ χαίρειν πᾶσι 

ζώοι καὶ 4 78 λ ,Ὶ ’ κι ὦ ὦ ’ , Ἁ Ιέ ζώοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τέρψιν, καὶ ὅσα τοῦ γένους ἐστὶ τού- 
ϑ .- , Ά ϑ ο͵ »ν»"ν 2 ’ ). » Ν ᾿ -- του σύμφωνα" τὸ δὲ παρ᾽ ἡμῶν ἀμφισβήτημ ἐστὶ μὴ ταῦτα, 

ἀλλὰ τὸ φρονεῖν καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ μεμνῆσϑαι καὶ τὰ τούτων 

ΠΙράταρχεϊ ἘΠῸ ἀδλ]ορμο 'θ δαρροοϑὰ 
ἴο ΘΟΙΩΙΏΘΏΟΘ Αἱ (6 τηοϊηϑὴξ 6 ὅ0- 
ΟΥδίθϑ ἴὈΥΠ5 ἔϊοση ῬὮΠ]ΘΌα5 ἰο Ῥχοίδυ- 
οὔυ8. ὙΘΩ ἴπ6 Βρϑδῖκοῦ οἤδηροα [ἷ5 
Δα Γ0858 ΤΌΣΩ ΟὯΘ ῬΘΥΒΟῚ [0 Βηο 6, ΟΥὮ 
ἔγο) β80Κ ΟΣ] ἰ0 ΒΟΙΏΘ ΟἿ ΟΥ τηοΐϑ οὐ 
οὗὐ [86 σνῆοϊθ. σοῦ, οὖ ἰβ οἴἶθῃ 
ογηϊδίοὰ Ὀαΐογο ἴπΠ6 νοοσρδλέϊνθ, 85 ἴῃ 
Ρανηι, 186»; βϑψηιρ. 216, 9118: Εὼ- 
ἐλνά. 2396; Σγοῖ. 8ὅ8 8, 8594: δλϊοδ. 
13.Α, 388. ΤῈθ 88:6 ΟἸηΐβδίοῃ 8180 
ἴλ |κο8 ὑΪδοθ ὙΏΘῺ ἴἢ6 ΒρΘδκΘΥ 8 ΣΟ ΡΥΘ- 
βοηΐθα 85 οδ]]Πηρ ἴῃ δῃ Θ8Ρ66181] ΤΩΔΏΠΘΓ 
οὐ [πὸ δἰξθηϊοπ οὗ πα Ῥϑύβου δά ἀγϑβϑβοᾶ; 
485 ἴῃ Θονο. 4894, ὅ231.α (τῆογο ΟΑ]- 
116. 165 ποιὰ ἔαϊπ 1οὲ [ἢἣ6 σου ν ΥβΔ 0 
ἄτορ), ϑγπιρ. 1719.4, 175, 3188; Ψτι- 
ἐπνά. 3983, 3940, 99ῦν. [Ιη ϑ'γηιρ. 
118 Ἑ, ἸΥ ἃ βοοοπὰ ἕταιρος 18 βροδὶεῖη 
(νοι 8 ῬΓΟΌΘΌΪΕ Ο ΟΥΟΥ ργοῦπᾶβ), 
1:6 οἸμη βίο ἸΠΔΥ Ὅ6 δοοοιηϊσα [ὉΥ ἱπ 
1Π6 5812 6 ἸΏΔΠΏΘΥ. ἷ οοηΐα85 ἰδὲ ἴῃ 
Ῥμωάν. 3614, δορὰ, 230 ν, 2384ν, ε- 
ἐλνάᾶ. 800 Α, ἴδ γοδβοῃ 8 ηοὶ 50 ονυϊἀϑηΐ: 
Ἰδουρῖ ἷπ ἴδ ἄγδί ἰὮτοο ἰπβίδησϑϑ ἢ 6 70 
6 ἃ Βϑροηβίοῃ οὗ ἴδπθ δγρυθηΐ, δά 
δ ΔΡΡΘΆ] ἰο [ἢ6 Ῥδῦξοῃῃ δἀἀγοβϑβϑᾶ, 

ἀγαθόν] Νοὶ τάγαϑόν: ἴον ῬΠΠΘΡι3᾽ 
Ῥιαίοη 8 ῬὨ ΠΘΌΙ8. 

ΒΗΒΟΥΟΗ 5 Βοὶ τόρχϑβοηίοα . 88 Ὁσΐηρ 
0886 δϑουΐ 780 αοοἂ ἱπ ᾿56 1) Βαϊ Το ΓΟ 
[Π15; {πα} ρἰθδβσγο, δηὰ ταὶ νοΐ ἷβ 
Αἰκίη ἰο ᾿ξ, 888 8 υτὐἱψρ ἴο (Πὰ Ὠδὰϊθ οὗ 
Κοοὰ ἴῃ [ἴϑ ῬΓΟΡΟΥ δἰ ηλδοδίίοῃ, Ὑίοὶι 
Βοογαῖοβ οηἶθβ, τ 8 }}6 οἱαἰτηϊηρ [ἢ 6 ὨδτηΘ 
ἴογ τοϊηά, Κηονϊοάχο δηὰ 41} [πἰηρ5 
ὈοΙοπρίης ἴο [δὲ 6]455. 

τέρψιν] ὙῬῈΥ ποῖ τὴν τέρψινῦ Ῥχο- 
ὈΔΌΪΥ Ὀδοδῦ8θ νϑὈᾺ] ἔοσιηβ οὗ (85 κὶπὰ 
δᾶνα 1685 οὗ {π0 ἡδίυτο οὗ [9 ποιῇ 
ἴπδη ἀρετή, δόξα, ἡδονή ; δηὰ Ὀθοδιβε, 
85 ἀϑῃοῦϊηρ᾽ 8 ῥγοοσοδϑ, δῃηὰ ποὶ ἃ ἴδε, 
[ΠΟΥ οδηποῦ 8581 π|6 [Π6 Ατί616 πϊϊμουῦΐ 
δοΐηρ ΤΠΟΥΘΌΥ οοῃβηρα ἴο ἃ ῬΑΡΓΠΟΘΌΪΑΤ 
ἰηβίδῃοα. 

μὴ ταῦτα] ποὶ ἀγαϑὰ εἶναι, Ῥὰυϊ 
ἀμείνω γίγνεσθαι, το 5. Θαυΐνα]θης 
ἰο ἄμεινον εἶναι ταῦτα γίγνεσθαι. 1 
μαᾶνο πὸ ἀουδὲ ἐμαὶ τῆς γ᾽ ἡδονῆς 
8 8η ἰηίοτροϊδιίίοη. Α 5111 ττοῦβϑ6 ΟΠ 
ἷβ δυνατοῖς, ὙΠΟ τῶβ ῬΓΟΘΒΌΪ ἰη- 
βουϊεᾷ ἰο ΗἿΙ ἃρ ἃ ἰδοῦ οδυβοὰ ὮΓΥ 
(6 οδΙ ογαϊΐοη οὐὁὨἨἁ ἔἦπ6 50]1180Ὁ 10 ΤΌ, 
ἘΠΕΙΟ ͵β πὸ ὙΥ οὗ δυοϊαϊηρ δὴ -δβυγά 
τοροιϊδου, θα ἰο τρᾶκὸ μετασχεῖν 8 
ΠΟ βΒ ̓οοῖ, δηὰ {π|8 ὁδοὶ Ὀ6 ἀοῃ9 
πὶϊπουΐ {π6 Δγεϊο]6. - ᾿ 

Ι 

Ρ.11 
δΊΘΡΙΙ. 



2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΔΛΗΒΟΣ. 

« «ὦ -«- ) ς« 

αὖ ξυγγενῆ, δόξαν τ' ὀρϑὴν καὶ ἀληϑεῖς λογισμούς, [τῆς γ ἧδο- 
΄'ιὰ 3 ΄φω» 

Ο νῆς] ἀμείνω χαὶ λῴω γίγνεσϑαι ξύμπασιν, ὅσαπερ αὑτῶν δυνατὰ 
- « - 4 ’ μεταλαβεῖν" τὸ [δινατοῖς] δὲ μετασχεῖν ὠφελιμώτατον ἁπάν- 

των εἶναι πᾶσι τοῖς οὖσί τε χαὶ ἐσομένοις. μῶν οὐχ οὕτω πως 

λέγομεν, ὦ Φίληβε, ἑκάτεροι; 
ΦΙ. Πάντων μὲν οὖν μάλεστα, ὦ Σώκρασες. 
ΣΩ, Ζἔχει δὴ τοῦτον τὸν νῦν διδόμενον, ὦ Πρώταρχε, 

λόγον; 

ΠΡΩ. “φόρη δέχεσϑαι" Φίβηβος γὰρ ἡμῖν ὃ καλὸς ἀπεί- 

ρηκεν. 

ΣῺ, Ζεῖ δὴ περὲ αὐτῶν τρόπτῳ παντὶ τἀληϑές πῃ περαν- 

ϑῆναι; 

ΠΡΩ, Δεῖ γὰρ οὗν. 
ΣΩ, 1ϑι δή, πρὸς τούτοις διομολογησώμεϑα χαὶ τόδε. 
ΠΡΩ. τὸ ποῖον; 

Σῇ. Ὡς γῦν ἡμῶν ἑκάτερος ἕξιν ψυχῆς καὶ διάϑεσιν ἀπο- 

φαίνειν τι» ἐπιχειρήσει τὴν δυναμένην ἀνθρώποις πᾶσι τὸν βίον 

εὐδαίμονα παρέχειν. 

ΠΡΩ. Οὕτω μὲν οὗν. 
ἄρ᾽ οὐχ οὕτως; 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὑμεῖς μὲν τὴν τοῦ χαίρειν, ἡμεῖς δ᾽ αὖ τὴν τοῦ 

φρονεῖν; 

ΠΡΏ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Τί δ᾽ ἂν ἄλλη τις κρείττων τούτων φανῇ; μῶν οὐχ, 
ἂν μὲν ἡδονῇ μᾶλλον φαίνηται ξυγγενής, ἡἥττώμεϑα μὲν ἀμφό- 
τεροι τοῦ ταύτην ἔχοντος βεβαίως βίου, κρατεῖ δ᾽ ὃ τῆς ἡδονῆς 

12 τοῦ τῆς φρονήσεως; 

Δέχει)] 1ὲ 15. ἃ ἔοῃὰ ἔβπου οἵ Ο0Ώ6 οὗ 
[πὸ Ἑαϊϊοτβ (δαὶ δέχεσθαι τὸ διδόμε- 
γον 18 ἃ Ῥτου δ; δᾶ {πδ [Ὡ6 ΔΗΒΝΣ 
᾿Ανάγχη 8 ἴῃ Δ)] ϑΐίοι ἴο {π|8. [πὶ {πὸ 
Ῥϑ5βᾶξθ φυοιοὰ ἔον (8 Ῥάτροβθ (Θονρ. 
499, 0) τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν ἰ5 [9 Ῥορυΐαν 
ΒΑΥΪΩΣ τοεγγοά ἴο. ῬΏΘ ,Ο 8016 δίνῃ 
(ο Ἡνεοοῖδ δῶρον δ᾽ ὃ τι δῷ τις 
ἐπαίνει, “δε δοηξοπὲ ιοἱρδ, ψοιι" Ῥοτέϊοη" 
5 αὐποίορὰ ἰηἀθοὰ ὉΥ ἰδ Ῥδτοθιηΐο- 
ΒΙΆΡ ΟΥΒ, Ὀαΐ ἰδ ἴδ ποί δ] μἀθὰ ἴο ΠοΥθ. 
1 (ΔΚ {}15 ΘΡΡοχίι πη οὗ τσϑϑβίογϊηφ 
ΒΠΟΙΔΟΥ ῥγον υἷ8] βαγίηρ 0 ὁὴ6 οὗἉὨ [86 
80 (8114 ῬΙαίοηΐο Ὁ διοραοϑ. (παέογεε 
184, Β) ᾿Εγὼ μέν, ὦ Σώχρατες, μην 

τὸ λεγό ἔνον δὴ τοῦτο καὶ νῦν γνῶναι. 
Βοδὰ κἂν νυν γνῶναι. 866 ζαεδές 196, 
Ὁ, διὰ Π6 δοβμο] στα ἔβοσθοῃ. 

διάθεσιν] ΤΗΘ μ]δοο οὗ [ῃἷξ ποτὰ διὰ 
119 τϑἀυπάδηον, ἴο 8820 ποίπίηρ οἵ [Π6 
ἰθομηΐοδὶ ομδγϑοίοσ οὗ ἴδ ψοχὰ ἰιϑβϑοὶϊῇ, 
ἴπο] 6 ἴὸ ἴἰο ρμὰΐ χαὶ διάϑεσιν ἴῃ 
Ὀγϑοϊκοίδ. 

ταύτην ἔχοντος) ΤῊ οομηο τοδάϊηρ 
15 ταῦτα, σοὶ 15 ΟΧρΙἰηθα 86 Σου σα, 
ἴο τὸ χρείττω φανῆναι; δὰ (πουρὰὰι 
ἔχειν πιϊχθέ 80 υδοὰ ἰῃ βιοῃ ἃ 5688, 
ἔζειν βεβαίως Ββον8 ἴπδὶ 8 γ68] μοβ8- 
βϑβϑίοῃ ἰ8 ἰηἰθηδαᾶ,---τπδὲ ἴω, ἴα ἕξις 
καὶ διάϑδεσις ψυχῆς Βροκθῃ οὗ δθονυϑ. 



ΠΛΑΤΏΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ, "“ν δέ γε φρονήσει, «νικᾷ μὲν φρόνησις τὴν ἡδονήν, 
δ᾽ ἵττᾶται; ταῦϑ' οὕτως ὁμολογούμενά φατε, ἢ πῶς; 

ΠΡΩ. Ἐμοὶ γοῦν. δοχεῖ. 
ΣΩ. Τὶ δὲ Φιλήβῳ; τί φής; 
ΦΙ. Ἐμοὶ μὲν πάντως νικᾶν ἡδονὴ δοχδὶ τε χαὶ δόξει" σὺ 

δέ, Πρώταρχε, αὐτὸς γνώσει. 
ΠΡΩ. ΜΠαραδούςρ, ὦ Φίληβε, ἡμῖν τὸν λόγον οὐχ ἂν ἔτι 

χύριος δἴης τῆς πρὸς Σωκράτη ς , δ , 2 ’ 

ὁμολογίας Ὦ καὶ τοὐναντίον. 

ΦῚ. ᾿Α“ληϑὴ λέγεις" ἀλλὰ γὰρ ἀφοσιοῦμαι καὶ μαρτύρομαι Β 
“-μ »ν" ν᾿ " ͵ 

νῦν αὑτὴν τὴν ϑεὸν. 

ΠΡΩΏ. Καὶ ἡμεῖς σοι τούτων γ᾽ αὐτῶν συμμάρτυρες ἂν 
εἶμεν, [ὡς ταῦτ᾽ ἔλεγες ἃ λέγεις]. ἀλλὰ “δὴ τὰ μετὰ ταῦϑ᾽ 

ἑξῆς, ὦ Σώκρατες, ὕμως καὶ μετὰ Φιλήβου ἑκόντος ἢ ὅπως ἂν 
ἐθέλῃ πειρώμεϑα περαίνειν. 

ΝοΥ δρηΐη ἴδ ἰδ δοποοϊνδοϊο ἐπδὲ Ῥ]δίο 
του ὰ Ἰηἀϊοαῖο {π|699 ὉΥ 8 ποαίοσ ῥὶαταὶ, 
ΟΥ ΟΥ̓ ΔΏΥ Ρ]υγᾺ] δὶ 4}}, δίηοθ ΤΟΥ δΓΘ 
ποὲ ΤΑΙ ἔἐνο (Ὠίηρθ, Ὀπὲξ [πὸ δβδὴθ 
την αἰ ΒΘΥΘΏΓΥ νἱονοά. Τἢ6 οοηΐαδβίοι 
δοίτγοθη ἴδθ δροβίσζσορδιιβ δῃὰ [δ ὁοτω"- 
Ροῃάϊΐιαμη [ὉΓ Ὧν ἰδ οη6 οὗ [πὸ οοτ- 
τηοηθϑὲ Ἡ ΐοἢ Οὐσν ἴῃ Ἰηδηυδβοσρίβ.. 1 
δδνὸ οἰδηροά τὸν τ. φ. ἰπΐίο τοῦ τ. φ. 
1: ἰβ τἱάϊοθ!ουβ ἰοὸ δρρϑαὶ ἰο τες 
ΤΥυδροὰν δὲ 8 βίδηἀδχὰ οἵ ῥσοβθ δυπίαχ. 
ΤῊο ἱβρησϊουβ Ν ἢ ἱῃ 89 Βίτα(δε (ν. 
420) χρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχϑρὸν, ἴδ τνοΥΓὮΥ 
οὗ φίλοισιν ὠφελεῖν ὙΒΙΟΝ ἐο]οννβ 1. 
ἡ δ᾽ ται) 1 ΟΥΤΩΣ Ρτοροβϑὰ 

τῆς δ᾽ ἡττᾶται, Ὀὰϊ ἐμῖ5 ποιὰ Β6 4]- 
Ἰροϑί 85 σωῦσοῖ 8. χοροί ἰοη δα [6 οἴδπογῦ. 
ῬῪΟΥΔΡΒ ἔπ τοἀπμπάδηςευ 'ἰ5 ἀμπ6 ἰοὸ ἔδπο 
οομϑέγιοίίου τ ἱ ἢ μέν, τ Πΐοἢ΄ να5 δηϊοὰ 
ἴον [80 Βᾶῖο οὗ θιηρῃαβίο. 

δοκεῖ τε καὶ δόξει!) [1685 τὋὸ δΓΘ 
Ῥτοραγοὰ ἴο δᾷρροξθο νὴ (Δ) Ὀδυτι 
πδὲ ὁ οογίαϊη οἰϊηαχ ἰβ ἱπίομαρὰ ἴῃ 
1.686 νοτάδ, ᾿υἱάείμν, ἐξ τυένο εἴΐατι υἷ- 
(εδτέιν᾽ πὸ ταῦδί δοϊΐονο τε ἰὸ 86 ἰῃ- 
αἰβρθῃ8816, [που 441} (6 ΜΗ8.᾽ (δὶ 
ἷπ, ἵνο ᾿ἱμδοροχάθεςξ ποῦγοθβ, δηὰ {6 
οορίοβ τηλᾶὰδ ἕγοτη ποτὰ) οαίξ ἰξ. 

αὐτὸς γνώσει) 1,06 Γ8}}}7, ψουνεεῦ 
ὁραΣὶ αἀείεγηεῖιε; οι εὐωΐϊ ἀο αὖ νοι 
»ίεαεε. Θοτρίαε δρδ, ο. Σω. Εϊεν" τί 
οὖν ποιήσομεν ; μεταξὺ τὸν λόγον χατα- 

λύομεν; Κα. Αὐτὸς γνώσει. 
Ιου 1868 Πνὅ.: γβι 
τεχοῦσαν ἐχπόνει. ν: ᾿Ασιάδ᾽ ἐπὲλ- 
θω πᾶσαν, Εὐρώπης “δ᾽ ̓δρους; Πυῦ.: 
γνώσει τάδ᾽ αὐτός.-- ΙΟΥ (Πὲς ᾽ν [Ἀ6 ἴἔππιθ 
τοδάϊηρ οὗἩ [ἢδὲ ράββϑαβο. 8460 8150 7λειι- 
ονά. Δ, 99, ἰηΐϊ. δπὰ ζΧεν. Ἐ.4}}. νυ, 1 
84, ψΠογ6 [ἢ ΤΆΘῃ ἱπῃρ]!οαἰοὰ ἴῃ {Π6 
διοοάεμθᾶ αὐτοὶ γνόντες ἀπῆλϑον ἐχ τῆς 
Κορίνϑου. 

μαι) 7 εεὲ πιψεεΐ 7γὲε οι 
ἐλε »οϊιαιξον; 1 αἀἐεξοίατ, αἷξ ἐῆανε ἴῃ ἐλέ 
φῶ. ΤΗΐδ νὰ ἀοῃθ ὈΥ 8 ψδυίϑιυ οἵ 
ἐγ βὶπς; ΤΌΣΤΩΔΆΙ δοῖϑ, δῦοὶι 8435 φρεοίθηάΐηρ 
ἴο δρῖϊ, ὅδ., οΥ ΌΥ ἴδ9 β6 οἵ οογίδίη 
ποτὰ. Ἡδθησο, ἴῃ (86 Ἰδὲ ἀγϑοῖς 
ὙΓΪΟΥΒ, ἰο ἀο0 δου θη ἔογν ἰοττω 8 βᾶ 6 
διὰ νιπουΐ βοσίουῦθ Ρύγροβο, δ δρᾶν 
τι ὁσίας χάριν οἵ ὅσον ἀφοσιώσασθαι. 
ἴῃ [9 Αἰδο διῖμοῦβ 1 κβονν οὗ πὸ ἐῃ- 
δίδῃοθ ὙΪ ογο ἰδ6 ψοχὰσ ἃγο ἐπ ι5 υϑοῦ 
του βοιλθ Δοσοξορδηγίς Ὡοΐο οἵ 
ἐμ6 ἀϊροδαγμα ἔγοπη 8. γοϊβίουϑ ΟὈἸμα- 
ἤθη ΟΥ̓ ΟΟΙΡ] ΐδηθ0 Ὑἱ ἢ ἃ τοὶ ίουθ ἐ6- 
ΤΘΙΏΟΏΥ. 

[ὡς ταῦτ᾽ ἔλεγες ἃ λέγει5}} Α πιοοῖ ὑη- 
ὨΘΟΟΘΒΆΥΥ δά ϊίου δον τούτων αὐτῶν, 
οΥ ΤΑΙΠΟΥ ἃ ἴαϊβο ρίοβϑ, ἕοσῦ τούτων αὖ- 
τῶν πιϑϑις τοῦ ἀφοσιώσασσαί σς χαὶ 
μαρτύρασϑαι τὴν ϑεόν. 
ἣ ὅπωε ἂν ἐθέλῃ] Α ρο]ϊίο νδὺ οἵ 

ἱμιρ γίης ἢ βίᾳ Φιλήβον. 
15 

Ἑμωνῷ. 
γυν αὐτὰ τὴν 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΔΛΉΒΟΣ. 

ΣΩ. Πειρατέον, ἀπ᾽ αὐτῆς ϊ δὲ τῆς ϑεοῦ, ἣν ὅδ᾽ “Αφροδί- 
τὴν μὲν λέγεσϑαί φησι, τὸ δ᾽ ἀληϑέστατον. αὐτῆς. ὄνομ᾽ ἦδο- 

γὴν εἶναι. 
ΠΡΩ. Ὀρϑότατα. ΣΝ 

ΣΩ. Τὸ δ᾽ ἐμὸν δέος, ὦ Πρώταρχε, ἀεὲ πρὸς τὰ τῶν “εῶν 

ὀνόματ᾽ οὐκ ἔστι κατ᾽ ἄνϑρωπον, ἀλλὰ πέρα τοῦ μεγίστου φό- 
βου. καὶ νὺν τὴν μὲν ᾿““φροδίτην, ὅπῃ ᾿κείνῃ φίλον, ταύτῃ 
προσαγορεύω’ τὴν δ᾽ ἡδονὴν οἶδ᾽ ὡς ἔστι τεοικέλον, καὶ "ὅπερ 
εἶστον, ἀπ᾽ ἐχείνης ἡμὰς ἀρχομένους ἐνθυμεῖσθαι δεῖ καὶ σκο- 
πεῖν ἥντινα φύσιν ἔχει. ἔστι γάρ, ἀκούειν μὲν οὕτως ἁτγελῶς, 
ἕν τι, μορφὰς δὲ δήπου τταντοίας εἴληφε καέ τινα τρόπον ἀνο- 

Ὁ μοίους ἀλλήλαις. ἰδὲ γάρ, ἥδεσθαι μέν φαμὲν τὸν ἀκολασταί- 
γνοντ᾽ ἄνϑρωπιον, ἥδεσϑαι δὲ καὶ τὸν σωφρονοῦντ᾽ αὐτῷ τῷ 
σωφρονεῖν" ἥδεσϑαι δὲ καὶ τὸν ἀνοηταίνοντα- καὶ ἀνοήτων δο- 
ξῶν καὶ ἐλπίδων μεστόν, ἥδεσθαι δ᾽ αὖ τὸν φρονοῦντ᾽ αὐτῷ 
τῷ φρονεῖν" καὶ τούτων τῶν ἡδονῶν ἑκατέρας πῶς ἂν τις ὁμοίας 
ἀλλήλαις εἶναι λέγων οὐκ ἀνόητος φαίνοιτ᾽ ἐνδίκως; 

ΠΡΩ. Εἰσὶ μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐναντίων, ὦ Σώκρατες, αὗται 
πραγμάτων, οὐ μὴν αὐταί γ᾽ ἀλλήλαις ἐναντίαι. πὼς γὰρ ἡδονὴ 

Ε γ᾽ ἡδονῇ [μὴ] οὐχ ὁμοιότατον ἂν εἴη, τοῦτ᾽ αὐτὸ ξαυτῷ, πάν- 

σ 

των» χρημάτων; 

ἀπ' αὐτῆς δέ] ὅοπιο ΜΆ5. πᾶνὸ δή. 
1 ἰβ ἱπιροβδῖθ]α ἴο ἀοοϊᾷθ Ὀοϑένγνόθη ΓΘΣΩ 
ψἘ116 (η0 τοβῦ οὐ (6 βϑῃηΐθῃοθ γϑι ἢ 8 
ΓΔΌΠΥ. ἘΣ ΡΟΥΥ͂ ὁη6 Ὑ1}} ρογοοΐνο ἰμδὲ 
ἀρξαμένοις, οὐ ἀρχτέον, ΟΥ̓ Βοηθ ποτὰ 
ἴο {πδὶ οἴἶθοῖ, τσὶ ἤν ἀγορρμοὰ οαῖ. 

Τὸ δ᾽ ἐμὸν δέος] Τμδὶ {815 νγδϑ (6 
ΤΘΟΔ] 166]]ρ οὗ βΒοσγαῦθθ δΔϑ Ὑ61} 85 οὗ 
186 τηϑῃ οὗ ΐ8 ἔπ)6 15 Ὀ]δὶἢ ἔγΌτα ΤΩΔΏΥ 
Ῥδϑβᾶρεβ. Οομραύο Οὑγαΐνζιε 400, Ε 
ὙΈΉΘΥΘ ΒΟΥΟΥ61088 Βὲ Τοραγὰβ {116 οὐτ- 
ΤοΩξ ὩΔΠ168 οὗἩἉἁ ὡἀἰ009 οἷν 35 οὔ Βυϊηδη 
ἱηνοηῖον. 10 ἔδδαυ 5 {πδὶ (ἤΘγῸ ἰδ 
ΤΆΟΙΘ τἶδκ οὗ οἴἴἶοιηάίηρ ᾿Αφροδίτη, ὈΓΥ 
εαἰνίηρ ΠΟΙ ἃ δῦ πδηϊθ, ἐμοῦ ονθῃ 
[1:0 οἷά οὔθ 8 ποὶ δου δῖ] δογγθϑοί, 
ὉΓ ἔγοο ἔγσοπι οἴἶθϑῃοθ. 

᾿κείνῃ} ΤῊ δ Ρσοποπη 'β θγθ πϑϑὰ ἰῃ 
Ῥγθϑίθγθῃοθ ἴο ταύτῃ. Ὀθοδαβο [86 Ρ6ΙΒΟΙ 
ἷβΒ πῃ ΒΟΥ ΟὟ πδίυγο σϑιοῖθ “δὰ ἴη- 
γἱβῖ 16. [ἡ [Π6 ποχΐὶ βθιΐθηοθ, απ ἐκεί- 
νης ἐδ ναΐ ἴον ἀπὸ ταύτης, οὐ δεεθαπί 
οὗ ὅπερ εἶπον, ν»μΐοῖι τοδῖκθα ἡδονὴ Δρ- 

φ 
ΡΘΆΓ ποῖ 848 [86 ρῥγϑϑθηΐ βαδ᾽θοξ, θὰ Δ5 
(πὶ οὗἨ 8 ὈΣΠΊΘΥ ῬγΟΡοϑιοη. 

οὕνως ἁπλῶς) ὙετΘ 85 ὕδθη 8 
Βίγϑηζο Β0ΌΡ]6, ὙΒΟΙΠΟΥ (π6890 ψΟΤΙ͂Ξ, 
τ ῖο ἢ 800 80 ΘΟΙΏΙΏΟΩΪΝ οἰποὰ τΟρβοίδοΣ, 
ΟΆΠ 6 80 ΒΟ6ΓΘ: πα γϑοουγεὸ ἮΝ Ὠθθη 
μά ἴο (τὸ οχρϑαϊθηΐ οὗ ἃ δοτϊηπιδ ἴῃ 
οὔθ ἴο βοραγδίθ ἔθ. 1 ἴδο ἀοοθὶς 
σοπίτγαδὶ ὙΠ ἢ (Ὁ]1Ονγ 8 ἴξ ἰβ ἴο 86 οὔ- 
βογσνοᾶ, ἴῃδὺῇ ἡ ΟἿΘ6 5116 {6 ΠΕΔΗΝΥ͂ 
ἀοβῖγοβ δηθὰ ἰδ6 Ἠθδ θην ᾿ιΐθ 1 16οὐ ΑΥγα 
1Πποιηβοῖνος ἰδ δ40η706 Ὀΐ ἰδθ 58{}5- 
[λοϊίοη, αὐτῷ τῷ σωφρονεῖν, αὐτῷ τῷ 
φρονεῖν, ΠΟΥΘΒ8 ΤΠΟΙΓ Ορροβὶ[ο5 δγὸ δῖ 
τῃ6 οδπαππεῖε οὗ Ρἰοδβῦγο. 7] 5. ῬὙὮἮΎ 
"0 δὰὰϑ ἀνοήτων δοξῶν χαὶ ἐλπίδων 
μεστόν. - 
πῶς γὰρ κι τ΄ ὁ) 6 πᾶν δθονθ 

πῶς οὐχ ἂν φαίνοιτο, ν]ιϊοῖ ἰδ (8.6 ὁγ- 
αἰ ΠΔΥΥ οομβίχποιίοη. ἘἘΠῸ μὴ 15 ποίξ- 
πῦρ τῆογὸ 1 8τ ἃ Το 50} οὐὨ δΑΥΘΙΘΘ 5}. 
τοδάϊηρ ΗἩΔΟΝΗΙΟΥ͂Χ. 
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ΣΩ. Καὶ γὰρ χρῶμα, ὦ δαιμόνιε, [χρώματι] κατά γ᾽ αὐτὸ 
-φ 3 20" , Α -τῷ 23 ΄“« ’ δ » “ τοῦτ᾽ οὐδὲν διοίσει, τὸ χρῶμ᾽ εἶναι πᾶν" τό γε μὴν μέλαν τῷ 

λευκῷ πάντες γιγνώσκομεν ὡς πρὸς τῷ διάφορον εἶναι καὶ 
ἐναγειώτατον ὃν τυγχάνει" καὶ δὴ καὶ σχῆμα [σχήματι] κατὰ 

ταὐτὸν γένει μέν ἐστι πᾶν ἕν, τὰ δὲ μέρη τοῖς μέθεσιν αὐτοῦ ᾿ 
ν δ 2 ’ 2. } , ν᾿ , ἥ 9» τὰ μὲν ἐναντεώτας ἀλλήλοις, τὰ δὲ διαφορότης ἔχοντα μυρέαν 18 

’ Ἁ ’ 2 ἢ 2 ( 2»ἤὔ ) «ς ’ ε σου τυγχάνει. χαὶ πόλλ᾽ ἕτερ᾽ οὕτως ἔχονθ᾽ εὑρήσομεν, ὥστε 
τούτῳ γε τῷ λόγῳ μὴ πίστευε, τῷ «“π΄ἄντα τἀναντιώταϑ᾽ ἕν 
ποιοῦντι. φοβοῦμαι δὲ μή τινας ἡδονὰς ἡδοναῖς δὑρήσοιιδν 
ἐναντίας. . 

ΠΡΩ,.. Ἴσως" ἀλλὰ τί τοῦϑ᾽ ἡμῶν βλάψει τὸν λόγον; 
ΣΩ, Ὅνει προσαγορεύεις αὔτ᾽ ἀνόμοι᾽ ὕὄνϑ᾽ ἑτέρῳ, φήσο- 
»» ἢ 2 ᾿ Ὁ,» ὃ ΠΝ τεῳ. ἣ , μεν, ὑνόματι. λέγεις γὰρ ἀγαθὰ πάντ εἴναι τὰ ἡδέα. τὸ μὲν 

οὖν μὴ οὐχ ἡδέα εἶναι τὰ ἡδέα λόγος οὐδεὶς ἀμφιαβητεῖ" κακὰ δ᾽ 
ὄντ᾽ αὐτῶν τὰ πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ δέ, ὡς ἡμεῖς φαμέν, ὁμοίως σὺ 

’ )»), »,μὼ 2 ᾿ ς -« 5» » » } Ϊ - προσαγορεύεις [ἀγάϑ' αὑτα,) ὁμολογῶν ἂν ἀνόμοι εἶναι τῷ λόγῳ, 

Β 

ἰ[χρόώματι}!ἢ Τμΐθ δἀαϊοι ἷἰ8 ἀυ6 ἴο 
5οθ ὈΪΌΠΟΘΥΟΥ, ὙΠῸ τηδΔὰθ ννο 586ἢ- 
ἰθης68 οὔΐξ οὗ οη6. Ηδὰ χατά γ᾽ Ὀθθη 
16 Ὀαρίπηϊηρ οὗ ἃ ΠΟῪ ϑθηΐθῃοθ Ὑ0 
9Πουὰ μανὰ δὰ ϑοῖδὸ δϑοῃη)πηοοῃ. ΤῊ6 
5816 ΤΟΘΒΟΠ ΔΡρὲΐ65, ἰοὸ σχήματι. ΑὮΥ 
ΟΘ ΏΔΥ 866 ΠΟΥ͂ Τ0}} ΘΙοζδηοθ ἴβ 
Βαϊηθὰ ὈΥ {ποὶγ οπιϊδδίοῃ. 

μυρίαν] ΤῊΪ5 ας ἴο Ὀ6 ππἀοτβίοοα ποῖ 
οἵ ἴδ6 πυχεῦον οἵ ἀΐδογοηοοϑ, Ρυΐ οὗ 189 
οχίθηϊ οὗἨ δοίηθ ρῥδυέουϊεν ἀϊθογθμοθβ. 
Οοπηρ. ““ροΐοσ. 88, ο, ἐν πενία μνρίᾳ 
εἰμί. 
βοβοῦμαι δὲ μή] Οοιρδτθ, διηιοηβ 

οὔνον ρᾶββϑδρθβ, ἤδρ. 451, Α; δλιᾶο 
84, Ε, φοβεῖσϑε μὴ διάχειμαι, δηὰ Ατἱδί. 
Νωδ. 498, δέδοιχά σ᾽, ὦ πρεσβῦτα, μὴ 
πληγῶν δέει. 
Ὅτι προσαγο Βεραιι86, πιῇ δὲἀδ 

εὖ δαν, νοι οαἷΐ αἷϊ ἐΐκεδε, ἐπουρὰ τη- 
"δε εαοΐ οὐδόν, ὃν α πέιο οοιππιον, παπιε. 
ΤΙΣ τοι] Ὀ6 δοϑυπιΐηρ 8 βεοοοπὰ στοπηὰ 
οὔ δριδοπιθηΐ Ὀθίτγθθηῃ ποι; ἴοτ ἐπα 
{Π6Ὺ ἀρτοο ἴῃ Ὀοΐηρ Ρἰθδϑιτοβ 8 ὑτουϑᾶ 
ὉΥ τοῖν δοσησοοῦ ϑῖηθ ΟὗἨ ῥ]θδδῦγο; Ὀυΐ 
ἢ ἀοθϑ ποῖ ἐο! ον (πὲ ΤΠΘΥ ΘρΤΘ6 ἴῃ 
ΔΗ πρ 6186, 88, ἴον ἰπϑίβηοθ, ἴῃ ὈοὶῺρ 
βοοά. Βαυὶ [ἰἦ Ῥτοίαγοῖαβ δϑϑοσίϑ {πδὶ 
ΠΟΥ δ. 8}} αἰϊκο, δηὰ γοῖ τηῦβὶ σου- 
658 1ῃαλί ΠΟΥ͂ δτὸ ποῖ δἰ ροοᾶ, ἢ6 
ἷα Ὀουπὰ ἴο τηϑηϊΐοι βοῖης οὐδόν στουπὰ 

οὗ Ἰἤκθῃθββ. ϑοογαίοβ ὑπογϑίοσο φδθποί 
υὸ Ἰηἰγοἀποθα 85 δϑἰκίος Ὠΐτα [ῸΣ 8 ργοοῦ 
{πᾶὶ ΠΟΥ δ ἀγαϑαά, Ραΐ 45 πδηϊηρ 
ἴο Κηονν, Τογδβιηθοῖ 865 πον ἀο ποὶ Αρ5Γ60 
ἴῃ 118 τοβρϑοῖ, ἰῇ τῖαὶ οἶδ ΤΠῸῪ ἀο 
Ἀκῖθθ. Βεῖ [μὰ γοοοϊνθὰ ἰδχί στρα ῖκθϑ 
Ἰὴπὶ 586: “Χοῦ ΚΠΟῪ {ΠΟ6Ὺ ΔΥῸ οί 81} 
φορά, δηᾶ γο δύΘ γοϑὰυ ἰο δά πὶ ἰπαὶ 
(ΟΥ ΑΥΘ 80 [8Γ ὕη]}κὸ; δηα γϑῦ γοιὶ 
(68}} ἔπθηι 41} χοοῦ": π|ιΐοῃ 19. 5ο δὸ- 
βϑηγὰ [Ππδὲ 1 πάνθ οἰιδηροᾶ ὅμως ἱπίο 
ὁμοίως, διὰ ρυὶ ἀγαϑ᾽ αὐτά Δηὰ ἀγαθὸν 
εἶναι ἐπ Ὀγδοϊκοῖθ. Τὴ6 γοστβ ΜΒ5. ἤδνϑ 
πάντα Ὀοίογα σύ. Ηδὰ Ρ]αΐο νυϊϊέοθη ἰΐ, 
Ὧδ6 ποπλὰ οαΥ ΑΙ Υ παν ρῥ]δορα ἰΐ ἐπητη6- 
ἀϊδίου βαχὶ ἐο αὐτά; θὲ ἱξ ἰβΒ ἅμα ἴο 
8 τοϊβοοηρορίϊοη οὗ [Βα τηϑθδηίηρ, οδαβοα 
ὕγ ὅμως. 1 πανθ ϑιρρῆθα ἂν πἴϊοτ 
ὁμολογῶν, τε Ὀοΐοτο ταῖς, δῃᾷ ταῖς θ6- 
ἴοτα ἀγαϑαῖς ἔον οὈνίουϑβ τοϑβοβ. ΤῊΘ 
τοϑίογαίίου οὔ αν ἴϑ ὩΘΟΌΒΘΑΥΥ ἴὸγ (ἢ 
50η80: ἰξ δὲ ὈΓΟΌΘΔΟΌΪ, δὐβοσοαὰ ὮΥ (δ 
ἔἸ]ονγίης νοσὰ. 

τῷ λόγῳ) ΤΙΐς Ὀοϊομζο ἴο ἀνόμοια: 
ἴον προσαγορεύειν ἱπαρ]1ο5 ὄνομα, δπὰ 
18:6 στουαπά οὗ ἰδθ ὄνομα 15 ἱπ [8 λό- 
Ὑὸς οὐ ἀοβογίριίοη. [ὲ 15 σον ὙΠῚ]6 
ἴο αποίΐα ἃ Ρδββαρβρθὸ ἰομὰθ [6 ῳδγ8 
ἩΒΙΟΣ ὈΘΔΥΒ οα [ἢϊβδ ροΐηΐ, διὰ μνίοϊι 
᾽85 ὃθθῃ βυῆογοα ἰ0 γοσηδῖπ Εἰ ποτίο ἰπ 
ἃ ΨΘΙΥ ΟοΥρὶ βἰδίθ.Ό ὥζσορσ. 89, 896, 
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εἴ τίς σε προσαναγχάζοι. τί οὖν δὴ ταὐτὸν ἔν τε ταῖς κακαῖς 
ὑἡμοίως καὶ ἐν ταῖς ἀγαθαῖς ἐνὸν πάσας ἡδονὰς [ἀγαϑὸν εἶναι] 
προσαγορεύεις; 

ΠΡΩ. Πῶς λέγεις, ὦ Σώκρατες; οἴει γάρ τινα [συγγωρή- 
σεσϑαι,] ϑέμενον ἡδονὴν εἶναι τἀγαϑόν, εἶτ᾽ ἀνέξεσθαί σου λέ- 

Οἱ γοντος τὰς μὲν εἶναί τινὰς ἀγαϑὰς ἧδονάς, τὰς δέ τινας [δτέ- 

ρας] αὐτῶν καχάς; : 
ΣΩ. ᾿“41λλ᾽ οὖν ἀνομοίους γε φήσεις αὐτὰς ἀλλήλαις εἶναι 

χαΐ τινας ἐναντίας. 

ΠΡΩ. Οὔτι χαϑ' ὅσον γ᾽ ἧδοναί. 
ΣΩ, Πάλιν εἷς τὸν αὐτὸν φερύμεϑα λόγον, ὧ Πρώταρχε. 
᾿ ἄρ᾽ 

οὐδ ἡδονὴν ἡδονῆς διάφορον, ἀλλὰ πάσας ὁμοίας εἶναι 
φήσομεν, καὶ τὰ παραδείγματα ἡμᾶς τὰ νῦν δὴ .λεχϑένε᾽ οὐδὲν 

τιτρώσκειν, πεισόμεϑα δὲ καὶ ἐροῦμεν ἅπερ οἵ πάντων φαυλό- 
τατοί τὸ περὶ λόγους ἅμα καὶ νέοι. 

ΠΡΩ. Τὰ ποῖα δὴ λέγεις ; 
ΣΩ, Ὅτι σὲ μιμούμενος ἐγὼ καὶ ἀμυνόμενος ἐὰν τολμῶ 

λέγειν ὡς τὸ ἀνομοιότατόν ἐστι τῷ ἀνομοιοτάτῳ πάντων ὁμοιό- 

"Ἔστι (τὸ που δίχα διαιρούμενον ἐν 
ἄλλοις τε χαὶ ἐν ἀριϑμῷ. τούτῳ δὴ 
τῷ χατ᾽ ἀριδμὸν ὄνομα μὲν ἸΑρτιον, 
λόγος δὲ, ᾿Αρι“μὸς διαιρούμενος εἷς ἴσα 
δύο μέρη ἐνννι Μῶν οὖν οὐ ταὐτὸν 
ἑκατέρως προσαγορεύομεν, ἄν τε τὸν 
λόγον ἐρωτώμενοι τοὔνομα ἀποδιδῶμεν, 
ἄν τε τοὔνομα τὸν λόγον, “ἄρτιον»" ὄνό- 
μᾶτι, χαὶ λόγῳ, “δίχα διαιρούμενον 
ἀριϑμόν" προσαγορεύοντες ταὐτὸν ὄν; 
ΝΣ κὶ δ΄ ἔστι τοῦδ᾽ οὕτως ἔχον, 
ἄρ᾽ ἔτι (τὸ ποθοῦμεν, ἢ ἰχανῶς δέ- 
δεικται ψυχὴν χ. τι ξ. (Α Ηἴι16 Ἰονσοτ 
ἄονγῃ δου γενομένη ΒΌΡΡΙΥῪ φανεῖσά γε.) 

[συγχωρήσεσθαι)] Α5. εἶτα ἀοροῃᾶβ 
ἐπιτη 6 Ἷ 8:6} οἱ πο ρΡαγίοῖρ!]6 ϑέμενον, ἱ 
ντγθ τοδί συγχωρήσεσσαι νὰ δΥΘ ἔτγο 
ἰηδηϊῆνοα συγχωρήσεσθαι απὰ ἀνέξε- 
σϑαι ὙΠῚῈ δὴ. θασδὶ εἰρης ἴο ἃ Ῥοβὶ 0 Ὲ 
νησὶ οαπηοί ὈΘΙοαρ ἰο ᾿πότ ὑδᾶπι ΟΠ, 
ὉΠΘΒΒΕ 6 ϑΌΡΡΟΒΘ ἐλ ἴἰο 4 ατοοκ: 
νομίζω σφαλῆναι τοὺς ἀνορώπους οἶνὼ- 
ϑέντας ἁμαρτεῖν. Ἑ τέρας ἰ5 (8 δὺυρ- 
Ρἰοπιθηΐ οὐ 8 τηϑῃ γγῆ0 Πλὰ ΠΟΥΟΥ πολτὰ 
οὗ τὰς μέν τινας. 

τιτρώσκειν] ΤΊ ΜϑΝ. μᾶνο τίτρω- 
σχει. Βαὶ ἰ{ οδηποὶ 6 δαϊὰ τπας “Ἴ}16856 
ΘΧΔΙΏΡΪ65 ἀὸ ποῖ ἀδδαρο πο": δυϊΐ 

ΟἿΥ ἴδαΓ ἴποΥ γοΐαϑο (Ὁ 866 ἱἰξ. ΝΟΥ 
οουϊὰ Δ ΠΟῪ ἱπάοροηάδθηξ οἶδᾶϑο ὃθ 
δὐάθα ὈΥ̓͂ τιθδ5 οὔ χαὶ .. οὐδὲν ἤι 
Ρἶδοο οὗ οὐδέ. 

πεισόμεθα] Ἔπ6 Ἄὁοσθοι γοβάΐης ἰ5 
πειρασόμεθα, πὲ βοὴ οἵ ἰἢσ ὨθέϊοΥ 
ΜΒ55. μανο πειρώμεθα, δἀπὰ ἔδο οὶ οἵ 
4}}, 116 Βοαϊοΐδῃ οὐ οἄοχ ΟἸασκίδπαμ, 
κειρόμεϑα. Ὑδ.. δοσηοη τοβάΐηρ ἰ5 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ 106 οοῃ͵θοίαγο οὐὗἨ δ᾽ οοργίϑβέ, 
0 6] [Πδὲὶ ἃ ἑαίαγο νγὰ8 πδηΐοὰ. 1 
ΜΠ ὑοῦ ὃὕῦο οχροοίεα ἐπαὶ Ε 5βῇῃσαϊὰ 
δάσο ΔΗ Ὁτοοῦ ἰῇ ϑαρροτέ οὗ 80 οὔὐ- 
νἱοῦβ 8 οογσοοΐοῃ 845 (μδῖὶ ἰηϊγοάδποοάᾶ 
ἱπῖο {πὸ ἴοχί. ὙΠ6 οΥὐἱἶο γῆὸ δρργονοὰ 
οὗὨ ΤΩΥ̓ ΟΟΥ̓ΤΟΟΏΟΙ, Ὀπὶ δ᾽ [ἢ 6 58ῖηθ ἰΐτ6 
νοηάογοά (παῖ, ἴῃ δηάΐηρ ἰδ, 1 ἀϊὰ ηοί 
Α͵Ἶ80 πᾶ {παὶ χαὶ ἐροῦμεν γγὰ5 5ϑρυτγίους, 
ἄοοα ποί ΔΡΡΘᾺΓ ἴο ἤανο οοπϑίἀογοὰ 
ἰδὲ φερόμεπα 5 οοπηθοίοά ψἱ πεισό- 
μεϑα, δπὰ φήσομεν ἢ ἐροῦμεν. Ὑ͵ὸ 
Β.Δ11 ὃθ ἴῃ ἐπ οοπαϊξίοη οὗ ππρνδοι πο 
ἀϊδρυϊαμία, δηα [41|ς- (ποὶν ἰδ σαι ο᾽. Αὁ 
φαυλότατοι ἄο65 ποῖ τοῖθυ ἴο ΔὩΥ͂ Οἶ ΟΣ 
φαυλότης πὶ ἐμαὶ πὰ (6 αἵὲ οὔ ἀϊΐε- 
Ρυϊδίίοη, 1 πᾶν {ταπθροβοᾶ χαὶ ἔγοπι 
Ὠοίογο περὶ ἰο Ὀαδέογε νέοι. 
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τατον, ἕξω ταὐτὰ σοὲ λέγειν, καὶ φανηύμεϑα γ8 νεώτεροι τοῦ 
᾿δέονσος, καὶ ὃ λόγος ἡμῖν ἐχποσὼν οἰχήσεται, πάλιν οὖν αὐ- 
τὸν ἀναχρουώμεϑα, καὶ τάχ᾽ ἂν ἰόντος εἰς τὰς ὁμοίας ἴσως ἄν 
πως ἀλλήλοις συγχωρήσαιμεν. 

ΠΡΩ. Αίέγε πῶς; 
ΣΩ. Ἐμὲ ϑὲς ὑπὸ σοῦ πάλιν ἐρωτώμενον, ὦ Πρώταρχε. 
ΠΡΩ. Τὸ ποῖον δή; 
ΣΩ, Φρόνησίς τε καὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς καὶ πάνϑ'᾽ ὁκόσα 

δὴ κατ᾽ ἀρχὰς ἐγὼ ϑέμερος εἶσεον [ἀγαϑύν,, διδρωτώμενης ὃ τί 
πον ἐστὲ τἀγαϑόν, ἀρ᾽ οὐ ταὐτὸν πεείσονται τοῦϑ᾽. ὅγεδρ ὃ σὸς 

λόγος; “ 
ΠΡΩ. Πῶς; 
ΣΩ,. Πολλαί ϑ8᾽ αἱ ξυνάπασαι ἐπιστῆμαι δόξουσιν εἶναι 

χαὶ ἀνόμοιοί τινες αὐτῶν ἀλλήλαις. εἰ δὲ καὶ ἐναντίαι πῇ 

γίγνονταί τινες, ἀρ᾽ ἄξιος ἂν εἴην του, [διαλέγεσθαι νῦν, εἰ 
φυβηϑεὶς τοῦτ᾽ αὐτὸ μηδεμίαν ἀνόμοιον φαίην ἐπιστήμην ἐπι- 
στήμῃ γίγνεσϑαι, κἄπειϑ᾽ ἡμῖν οὗτος ὃ λόγος ὥστιορ μῦϑος 

Ε 

ἀπολόμενος οἴχοιτο, αὐτοὶ δὲ σωζοίμεϑ᾽ ἐπέ τινος ἀλογίας; 

γεώτερος τοῦ δέοντος] διμλγῶ. 29 Ρ, 
ἀρχαιότερος εἶ τοῦ δέοντος. ΤΠ6 ἰαἰίοῦ 
 ΟὈνΪΟΌΒΙΥ [86 ἔδη}}}8  Θχρυθβϑίοῃ, Ὁ 
δὰ μδὲ ἴῃ {πὸ ἴοχέ ἃ ὈΙΔΥῪ προὶ ἰΐ. 

ἀνακρονώμεθα)] Τῇ ἢρυγαϊΐνο οχ- 
ΡΓδβδίου, Ἡδπίοϊ 16 ῬΓΟΡΟΥΥ υϑοὴ οὗ 
Ὀποϊε; 8 8}}}]0.Ω2) 85 ἰηθποδα 5800 [9 
Βοϊονο ἔπδί ἐχπεσὼν οἰχήσεται ἰ5 ρματὶ 
οὗ {89 βδδῆι6 τηϑέβρῃμοῦ. Βυΐ ἴπ Δ}} {Π0 
πικξίδηοο φίνθη, ἐχπίπτειν 5. πιδὰ οὗ 
[6 δαδέϊπο αἰσαν ΟΥ α υοψαρεν, ποῖ οἵ 
ιῃς δέγαπαάϊιρ ᾧ α τυδειεδ, 15 υ.80 ἸΘΓΘ 
ὧἦβ χδίμον βιίσγριθοῦ, πὶ ἴὀ ΡΥΟΌΔΟΙΥ 
Ἰ6 805 ΠΟΙ ἸΏΟΤΟ ἰδ λαυίηρ “αϊεά. 
ὙΨΒΥ ἄνακρ. 15 ἴῃ ἐπ τηϊἀ 16 νοΐῖσα, δπὰ 
ὙΠΟΙμον αὐτὸν 185 σοπαΐηα, οἴδοτβ παϑῦ 
ἀοίοστηῖδβο. ῬΟΥΠΔΡΒ ψθ μου γχϑδὰ 
αὐτόϑεν. 

᾿ σὰς ὁμοίας) Ὑ)ῦεο τιρϑὲ ΞΌΡΡΙΥ λαβάς. 
ἘΠῸ βοο 1458: οχρ δίθα [6 ἈἢΓα86 88 
Ἁ ΤΩΘΙΔΡΠΟΥ ἔχοση ΓΒ  μρ. δοογδῖθα, 
(μπογοέογθ, βγοροϑεβ {πὸ δον βου ὰ 
Τοοτ6 ἰποὶγ ΤΌΓΣΔΘΥ ῬοΟδιοπ 85 ἀϊβρυ- 
ἰαηίβ, ἴῃ οτάδσ [πᾶὶ 6 ΠΙΔῪ δον Ργο- 
ἰδτοῆπ5 π6 πηΐδιγθϑθ οὐ ἰδ ἰδϊηὶ 
[Ὠχοῦ 6] 86 βουρδΐ ἰο ε]υἀθ 8ο0- 
οσδῖοβ᾽ ηποϑέξοη, ΕΥ̓ ΡγΓοΐοϑϑίηρς ἐπαΐ δ6 
βῃοι ὰ σοηϑίον Ὠϊτηβ6] ἢ Ῥουπὰ ἴο δήόοζὴ 

᾿μ. ἐσώϑη ... 

Ῥτοίδυοδιβ (06 5816 συΐρ οὐ ΠΑΠΗΪΘ6, 
ἐμδὺ ἰ5 ἴο αἰ ρι ἢ (η6 Κὶπα5 οὗἉ ἐπι- 
στῆμαι, θη οδ]] θὰ ἀροὴ ἴο ἀο 80. 
ΑΒ ἰδπθ φρῆγδβϑ 5 ἐλϑεῖν, δῃὰ ποὲ ἄνελ- 
δεῖν, εἰς λαβάς, 18 ἰ6 Ὀοίτον ἴο τοδά 
τάγ᾽ ἂν ἰόντες. ὙΜΠΗ τάχα δηὰ ἴσως 
Ὡβθὰ βερδυύδίοὶυ ἴπ6 ἄν ἴβ βοιωθίιχηοβ 
τορϑϑίθα δὐϑῃ ἴἢ Ῥ͵ΟΒ6. 

[(ἀγαθόν))] Α5ς διερωτώμενος χ. τ. ξ. 
οομίδὲῃ [ἢῃ6 οοδβδίοῃ.-- πο 1 τηθι- 
τἰομθα γΏ0. ἢ νγᾷβ δεικϑᾶ τ δῖ νγὰ8 ΤὴΘ 
Θοοδ"",--ἰΒὸ νογὰ ἀγαθόν 5. ἃ5 βιιροῖ- 
δυουβ, 85 ἰξ ἰβ5. ᾿πο]ορϑηί. 

ἄξιοφ) 1ὲ 8 αἰἱομοίποῦ ἔοζοΐμη ὁ [Π6 
ϑρίτῖι οὗὐ Αἰ ἀΐδίοσαθ ἴο βρϑαῖ οἵ 
Ἰυοΐηρ "πον οὗ 1πη6 ΠΟΠΟΌΣ οὗἨ ἀΐδβρεΐ- 
ἰὴρ ὅα.; δηα ονϑὴ ἰΐ δυοὴ ἃ βϑηϊτηθηΐ 
610 ΔΗονοα, ἴὲ σον ὰ βάν Ὀ60᾿ 6Χ- 
Ρτοβϑοὰ ὈῪ ἄξιος διαλέγεσθαι νῖζπους 
16 αγίϊοϊθ. Βαυΐ 4}} ἐμδὶ Ρ]δίο νγοίθ 
γγα8: ἀρ ἄξιος ἂν εἴην του. 

μῦθος ἀπολόμενος) 1 ἷΒ ποῖ εἶθαν 
ΠΟΥ ἐμ οΥἱρίμαὶ ῥγουεγὺ τῦλϑ ὁ μὺ- 
δὸς ἐσώϑη οΥ ὁ μῦϑος ἀπώλετο. ῬΒο- 
Εὐι5᾽ ἐο ΒΕ. ΟἿΥ 15 ἰη ἕανοαῦν οὔ (ἢ 8 ἔογτηθε : 

᾿Επίρρημα ἐστι λεγό- 
μένον ἐπ᾿ ἐσχάτῳ τοῖς λεγομένοις μύ- 
ὅοις τοῖς παιδίοις. ΤΠδ6 βομο δϑὲ οἱ 
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ΠΡΩ. .Α1λλ᾽ οὐ μὴν δεῖ ταῦτο γενέσθαι, πλὴν τοῦ σωϑῆ- 
ἥ “ " “- - : “ ’ 5» γ γαι. τὸ γε μὴν μοι ἰσον τοῦ σοὺ τὸ καὶ ἐμοῦ λόγου ἀρέσκδι" 

πολλαὶ μὲν ἡδοναὶ καὶ. ἀνόμοιοι γιγνέσθων, πολλαὶ δ᾽ ἐπιστῆ- 
μαι καὶ διάφοροι. 

ΣΩ. Τὴν τοίνυν διαφορότητα, ὦ Πρώφαρχε, τοῦ ἀγαϑοῦ 
τοῦ τ᾽ ἐμοῦ καὶ τοῦ σοῦ μὴ ἀποκρυσεεόμενοι, κατατεϑέντες δ᾽ 
εἰς τὸ μέσον, τολμῶμεν ἄν πῃ ἐλεγχόμενοι μηνύσωσι, πύτερον 
« δ 3 Ά - Ἷ 9. ’ "ἤ ’ 2 Ἵ ηδονὴν τἀγαϑὰν δεῖ λέγει» ἢ φρόνησιν ἢ τι τρίτον ἀλλο εἶναι. 
γῦν γὰρ οὐ δήπου πρός γ᾽ αὐτὸ τοῦτο φελονεικοῦμεν, ὅπως ἀγὼ 

’ -ἰ »»5υμ» ᾿ - Ὁ ψ«οακἋ ’ - » » 
τίϑεμαι, ταῦτ ἔσται τὰ νικῶντα, ἢ ταῦϑ᾽ ἃ σὺ, τῷ δ᾽ ἀληϑε- 

Β 

στάτῳ δεῖ που συμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω. 
ΠΡΩ. Μεῖ γὰρ οὖν. 
ΣΩ. 

βεβαιωσώμεϑα. 
ΠΡΩ. ὸν ποῖον δή; 

Τοῦτον τοίγυν τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον δι᾽ ὁμολογίας 

ΣΩ. Τὸν πᾶσι παφέχοντ᾽ ἀνθρώπους πράγματα ἑκοῦσέ τε 
χαὲὶ ἄκουσιν ἐνίοις καὶ ἐνίοτε. 

ΠΡΩ. “Ζ4ἔγε σαφέστερον». 
ΣΏΩ. 

΄ 

Τὸν νῦν δὴ παραπεσόντα λέγω, φύσει πως πεφυκότα 
ϑαυμαστόν. ἕν.γὰρ δὴ τὰ πόλλ᾽ εἶναι καὶ τὸ ἕν πολλὰ ϑαυ- 

{π|5 υἴδοθ, Ὑ7ΠΠῸ 1065 ῥγο δ ὈΝ γ, οὁχ- 
Ρἰαΐηϑ ὁ μ. ἀπώλετο, 45 υδβοὰ ΒΥ {ΐο86 
ὙΠῸ ἡπὰ ΠΟΥ 8:6 βροδκίηρ ἴο ἑπαΐ- 
ἐοηέίυε ἧδαγέγε; δὰ πὸ αποΐοθ5 ἴπο σοπιΐο 
Ροσϑίβ, Ογαΐθϑ δὰ Ογαίληιβ, 85 θιωρίου- 
ἐπα ἰδ, Ὀὺπὶ υἱίδου δἀάποίηρ [Π6 Ρδ5- 
δᾶζο8. 1 δυϑροοί ἔγοιῃ ἴμ6 οἰδοσγυγίβα 
ὨΠΏΘΟΘΒΒΑΥῪ τοὐπμύάθδηου ἴῃ ἤδρ. 691, Β 
εὖϑος ἐσώθη καὶ οὐκ ἀπώλετο, (δαὶ 
πὸ ἰαΐοσ 5 ἴΠπ6 ΟΥΜΚ1ηΔ] ἔογτω, δπά (δπδὲ 
[π6 ἔοττωθν 15 Ρ]δίοβ οὐσῃι οοἰηΐηᾳ. ΤῺ6 
ΑΙ]αϑοπ πῃ {π|5 ρὑδϑϑδᾶρθ ἰ8β 10 τῇθἢ 
5 τηρ 5 ρτθοῖκ δηᾶ οϑοδρίηρ ὁ 8 
το. (Οοιωραγο ἔλαάο 8ῦ, "ἥ.) «ἁ4πὦὖὦ ἐο 
ἐδε ἀαγριρηοηπξ τοοιιϊά, ἴἶε α ἐαΐέ, οοπε 
ο ποίλίησ, απᾶ τοὸ «δοιὰ πιαξὸ οὐν 
ἐδεαρὲ Ὡροὸπ απ ᾿πΥ αΔΟΉ. 

τολμῶμεν] ΤΙ τγογὰ ΔΡΡΘΔΓΒ (0 δ 
106 πιδὲῃ αἰ ΘΌΪΓΥ οὗ ἃ βοηΐθῃοθ Ὑδΐοῆ 
Ἠδ5 ΡῬΟΥΡΙΟΧοὰ 80 ΠΙΒΗΥ οΥἰἐἶ5 δηᾶ 
οἀϊΐοτβ; αξ ἔονυ ἴὁ 1 βδουϊᾷᾶ ἢδνα δ8ἀ- 
ορίοὰ ὙΠΟ μη 5 οοη͵οείπτο, δηά 
ἰηϑοτίθα οἱ λόγοι δέον ἐλεγχόμενοι, Ὀπὶ 
ΒΟΙΝ Ως; οδὴ 6 ἀοίογιηιίηρα ὙΣΠΠ δοῚ- 
ἰδίην 61} τὸ ποῦν τηδί 8115 τολμῶ- 

μεν. ΕΉΠΟΥ δοῖὴθ οὐμβοῦ γϑὺὺ ᾽88 Ὀδ66 
οογγυρίθα ἱπίο {1}5, δηᾶ ρ τοϊρὰς τοδὰ 
χατατιϑ. δ᾽ εἷς τὸ μ. τὼ λόγω, ὁρώ- 
μεν--οὐ Δ γγῆ016 19 [89 ἀτορρεὰ οι. 
ΤῊ πογάδ ἐλεγχόμενοι μηνύσωσι πουϊὰ 
βΘΘὴ ἴἰο (ἈΡΟῺΓ (6 ἰδίΐζοσ βυρροκίξίοῃ, 
ἴος ποῦ δϑϑῖὴβ (0 6 δὴ διἰυδίοη ἴοὸ 
[86 ρεδοῖςο οὗ ρίνὶπε ὍΡ Οπθ᾽κ βοσυδηξ 
ἴο [16 λαάϊεῖαὶ ἐἰαποδεϊοη". τολμῶμεν 
(ἑκάτεροι τὸν ἑαντοῦ λόγον παρέχειν εἰς 
τὴν χρίσιν) ἄν πῇ κ- τ. δ. ΠΙΑΥ δοῖνθ 
ἴο τοργϑβϑηΐ ἴδ6 δθηδὸ οὗ ἰδ8 πιϑδίῃρ 
οἶδαθ6. 
ἢ τι τρίτον ἄλλο) Το ὑοδὲ ΜΒ. 

ΟἸ τι Ὀὺπὶ [πΠ6 8586η86 :β ἱποοσῃρ]οΐα 
τ πουΐ ἷξ. ΟΕΞξῷξΕξΕ9.ὃ υοϊξονο ἰδ τς νοδαϊηα 
ἰο ὃὉ6 ἢ ἄλλο τι τρίτον εἶναι. 8.66 θεῖον 
80, Β, ἀλλ᾽ ἄλλο τι τρίτον. 

Τοῦτον τοίνυν] Υ 9 5Βοιὰ δυο οχ- 
Ῥθαϊοὰ τόνδε, ἕο {μπΐδ λόγος μὲ86 ποῖ 
γοῖ Ὀδθῃ τοθϑηϊοπρᾶ, Ὅσπ! ἐδ ΠΟῪ ἴο 
ἴο!ονν. 1 δὰ ἰποϊϊποά ἰο τοδά τούτον. 
Ἶμοὲὶ 5 ὈΥῪ αυδδίοη δῃὰ δ οΥ ΤηΔΪτθ 
Εοοὰ 16 λόγος; ποῖ οὗ γοῦ οΓ τηθ, δαΐ 
τοῦ ἀληϑέστάτον.᾽ 
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μαστὸν λεχϑέν, καὶ δάδιον ἀμφισβητῆσαι τῷ τούτων ὅποτερον- 
οὖν τιϑεμένῳ. 

ΠΡΩ. ᾿Αρ᾽ οὖν λέγεις, ὅταν τις ἐμὲ φῇ «Πρώταρχον, ἕνα Ὁ 
γεγονότα φύσει, πολλοὺς εἶναι πάλιν τοὺς ἐμὲ χαὲὶ ἐναντίους 
ἀλλήλοις, μέγαν καὶ σμικρὸν τιϑέμονος καὶ βαρὺν καὶ χοῦφον 

Ά » » ν. , 
τὸν αὐτόν, καὶ ἄλλα μυρία; 

ΣΩ. Σὺ μέν, ὦ Πρώταρχε, εἴρηκας τὰ δεδημδυμένα τῶν 
ϑαυμαστῶν περὶ τὸ ἕν καὶ πολλά, συγκεχωρημένα δ᾽ ὡς ἔπος 

εἰπεῖν ὑπὸ πάντων ἤδη μὴ δεῖν τῶν τοιούτων ἅπτοσϑαι, παι- 
δαριώδη καὶ δάδια καὶ σφόδρα τοῖς λόγοις ἐμπόδια ὑπολαμ- 
βανόντων γίγνεσθαι" ἐπεὶ μηδὲ τὰ τοιάδε, ὅταν τις ἑκάστου τὰ 
μέλη τὸ καὶ ἄλλα μέφη διελὼν τῷ λόγῳ, πάντα ταῦτα τὸ ἕν Ε 
ἐχεῖνο εἶναι διομολογησάμενος, ἐλέγχη καταγελῶν ὅτι τέρατα 
δεηνάγκασται φάναι, τό τε ἕν ὡς πόλλ᾽ ἐστὶ καὶ ἄπειρα, καὶ τὰ 
πολλὰ ὡς ἕν μόνον. 

ῥᾷάδιον ἀμφ.) «Δ9ονάϊηρ α τοαὰν οὗ- 
γεοῦοα αθαὼμε ἄπν ομό τοῖλο αὐναμοει 

κᾺΣ οὖν λέγαϑ κ. τ. δ.) ὕὍπ!655 καὶ 
)οἷπδ ἐναντίους πὶ! πολλούς, ἰδ ᾿ἰ5 οἵ 
ὯῸ [860 ἰδ (Π0 Βθηΐθῃοθ; 1 δνα ἔδογθ- 
ἴοτο τοιβουϑὰ ἐμ δοϊωτηδ ἔγοτα τάλιν. 
ΤῊΘ 56:86 ἰδ 85 ΟἾΘΑΥ Δηὰ νυ8}}- οχργϑδβδοὰ 
848 οοὐδὰ δὃο ἀθοϊγοὰ. 2ο ψοι 'ποαπ, 
.οἥξεα α ας δανε 07) πιὲ Ῥγοξαγοΐειδ, τολο 
αν ΟΜ6 ὃν παδενέ, ἰλαὲέ 1 ανι αραΐὰκ 
παρ αααὖ' ὁρροϑδὲδα ἐπεε᾽ ε᾽, ὄδγιπρίηρ 700᾽- 
Ἰραρὦ ἐλ φαποα ρόγθον ὧδ αὲ ὁποδ θνοαέ 
αὐοὦὖ εὐαϊ, ἀεαον απᾶ ἴέρλὲ, ακμα εὸ 
ον 

τῶν θανμαστῶν)] Βδίποῦ ϑαυμάτων, 
Οονμγωεγίαρ ἰνίολε. Σνυγχεχωρημένα μὴ 
δεῖν, σύσεπ ὦρ διὰ αὐιιεβεα ἴο ὃθ δυςἢ 
88 τῶϑῃ οὐρδΐ ποὲ ἰο τη πὶ. εἧς 
ἕπος εἰπεῖν 4υδ)]δο5 πάντων. [{ ἴ8 
Βίγβῆρο ἐμαὶ ομο οὗ [δ οὐΐίοῦβ δἰιουϊά 
Βοὲ δδνθ Κῆόνῃ δυςσἢ 8 ΘΟΙΏΙΩΟΘΏ 880. 

ἐπὲὰ μηδὲ τὰ τοιάδε) ΤΟ Ρῥτοροῦ 60Π- 
εἰγαοίου ποῦ δᾶνθ θδϑ οἰέδον, μηδὲ 
τῶν τοιῶνδε (ἄπτεσϑαι δεῖν συγχω- 
ροῦσι,) οΥ ἐπεὶ οὐδὲ τὰ τοιάδε (σνγ- 
χωροῦσι, δεῖν αὐτῶν ἅπτεσϑαο. Βαὲὶ 
Ἀ5 0 ὙΘΙῪ ἕογπι ἐπεὶ μηδὲ ἰδ οοἱ- 
Ἰοφπΐαὶ, δ οϑυίδῖ ἢ Ἰοοβθπ 688 οὗ δΥ̓μίαχ ἐβ8 
Ῥϑύβαρβ δου, διὰ ἔπ γοῦν ἷἰα ἰοῖϊ 
ἴ0 βαρρὶν μεταχειρίζεσϑαι ἐλέγχεσθαι, 
προσφέρεσϑαι, (δεῖν συγχωροῦσι,) ΟΣ ΔΗΥ 

οἶος ρϑδεῖνθ δηϑνγοιίης (0 ἅπτεσσαι. 
Οἰδογνεῖβα τϑ τοῦδέ ἰοοῖὶ οὐ τὰ τοιάδε 
85 ἰηἰογροϊδίθα. 
μη) ]αρὸ. 19δ, Ἑ, μελῶν χαὶ με- 

ρῶν. ΤἘο ΜΒ88. δὐὰ οἀἀ. 41} οχμΐδίξ 
μέλη τε καὶ ἅμα μέρη, ππΐοι, {ἢ 
ΤΩΘΆΙΒ δηγηρ, τοθδῃ8. ἐπδὲ ἐδ μέλῃ 
δηὰ μέρῃ δ΄ [89 βδπιο, Ἡδβοζοδα ἰδ ἷν 
Ρἰδίη μὲ μέρη ἰδ δἀἀοὰ Ὀϑοδυδο ἐδ 
Ὀοάγ οδῆθοὶ 6 ὨΓΟΡΘΕΙΥ ἀἰν!ἀϑὰ ἰηΐο 
μέλη οἱγ. 1 ἰξ σόγϑ μέχη 9᾽ ἅμα καὶ 
μέρη, ποῦ ποῦ ὰ 6 πὸ οδῥοοῦοη ἰο 
[ὃ ποτὰ δπΐξ ἴΐ ἱπα!γ. Ι μᾶνθ 
πεϊ θη ἄλλα, τγΒἰ ἢ ἷβ. οοπ 8} οο- 
ἰοππάθὰ νῖϊδ ἅμα ὈΥ ἴδπθ φοργίδίδ. [ὰ 
Ρ. 11», ἅμα ἐννοεῖν, ἰο Βοαϊ]οίδη διὰ 
Ψαϊΐοδη ἢανο πιλὰο π6 ογροκβῖδθ σηΐδ- 
δίκα. 

διομολογησάμενο!] Ἠαυδψιρ πιαΐέ 
αποέλπεν αὐνεῖί. ῬτΟροΥ͂Υ, λαυσίπῃο αὐ. 
πε εαολ ἐο ἐλε οἶδεν. Διομολογεῖ- 
σϑαι ἴ5 ἴο ὁμολογεῖν, νμδὶ διαλέγεσθαι 
ἷα ἴο λέγειν, διαχελεύεσϑαι ἰο κελεύειν 
ἄο., διὰ δηοὰ ἐδθ τηΐϊ]ο γοΐςο ἰοχοίδον 
δχρυοβδίηρ, ΣΘΟΙΡΓΟΟΔΙ δεέΐξοη. ΝῸ οπθ 
1 τορτοῖ 10 866 συγχεχωρημένα ἰῃ 
6 ποχὲ βρϑθϑοῖὶι οἵ Ρσχοίδισμυβ Ὀδηϊειοή 
ἔγοτη {πῸ ἰοχί; [6 ΟΠ ἷ5, τρ)ο σου]ά 
ἴᾶνο ἔλθη ᾿ ἰηΐο μἰϑ Ἰοαὰ ἰο γρυΐϊ ἵ 
[μοχ6. οὐ γὰρ δήπον τὰ συγχε ὡρημένα 
δημεύομεν, τὰ δὲ δεδημενμένα, ὅταν 
δόξῃ, σνγχωροῦμεν. 
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ΠΡΩ. 

ΠΑΛΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

Σὸ δὲ δὴ ποῖα, ὦ Σώκρατες, ὅτερα λέγεις, ἃ μήπω 
’ , ᾿ , 2. ἡ «« ᾽ 

[συγχεχωρημένα] δεδήμευται περὶ τὸν αὑτὸν τοῦτον λόγον; 
᾽ - ᾿ 

ΣΩ. Οπόταν, ὦ παῖ, τὸ ἐν μὴ τῶν γιγνομένων τὸ καὶ 
ἀπολλυμένων τις τιϑῆται, καϑάπερ ἀρτέως ἡμεῖς. εἴστομεν. ἐν- 
παυϑὲ μὲν γὰρ καὶ τὸ τοιοῦτον ἕν, ὅπερ εἴπομεν νῦν δή, συγ- 

“ Ἁ ᾿ - γη ἢ 

χεχώρηται τὸ μὴ δεῖν ἐλέγχειν" ὅταν δέ τις ἕν᾽ ἄνϑρωπον ἐπν- 

χευρῇ τίϑεσθαι καὶ βοῦν ἕνα καὶ τὸ καλὸν ἕν καὶ τὸ ἀγαϑὸν 
ἕν, περὶ τούτων τῶν ἑνάδων χαὶ τῶν τοιούτων ἡ πολλὴ [σπου-- 
δή,] μετὰ διαιρέσεως ἀμφισβήτησες γίγνεται. ᾿ 

ΠΡΩ, Πῶς; 

ΣΩ, Πρῶτον μὲν δἴ τινας δεῖ τοιαύτας εἶναι μρνάδας ὗπο- 

λαμβάνοιν ἀληθῶς οὔσας" Ύ “- τ᾿ εἶτα πῶς αὖ ταύτας, μίαν ἑκάστην 
οὖσαν ἀδξὶ τὴν αὐτὴν καὶ μήτε γένεσιν μήτ᾽ ὕλεϑρον πέϑοσδεχο- 
μόνην, ὅμως μὴ δῖναι βεβαιότατα μίαν ταύτην" μετὰ δὲ τοῦτ᾽ 

ἐνταυθί] 80 τ ῖ[ἢ ἘΠ 516 Υ ἴον ἐντανϑοῖ. 
ἡ πολλὴ [σπουδή]] Ι οὔςα {δπουρὨΐ 

σπουδὴ ἴο ὃ6 ξοπυΐῃο, δηὰ {πογοίοτο 
αὐάοὰ δὲ δἴζοῦ μετά; [ δ ποῖν 60η- 
νἱπορὰ [δα {ἐπ νογὰ 5 ποι  δρ- 
ΡῬΓΟΡΙδίθ ΠΟΥ βξθπαΐηθ, Ὀυΐϊ Βυρρ]ιθὰ ὃν 
8 ΘΟΡΥδὲ γὴοὸ πὰ ἰπ πΐβ βορὰ {πὸ νῷ} 
Κπονγα ῬθΘΒΔρ6 ἰη 6 ἐδωαάγως 3948, 
σὺ δ᾽ δνεχ᾽ ἡ πολλὴ σπουδὴ κ. τ. ἔ. 
7Τλδμ ανγίροε ἰδέ ργέαί εοπέγουεγδη 68 
800 αὐ τοὲ αἰξονιρέ 0 ἀεοΐάε.----ὙΝ δὶ 
6186 ἰδ ποοάρᾶά δ οὐ ᾿Πδὲ πᾶν Μὰ ἴο 
ἀο τ ιϊη [6 θαγηθβδίμοδβ οὗ ἐπ ἀΐ6- 
Ρυϊαπίβ, οχοσρὶ ἱπάθϑὰ 883 ἃ τῃϑδϑεγο οὗ 
ἐδοῖν αἰδουϊγ} Βαὶ ἰδ ἀἰ βου ν ὑαΐησ 
ΟΧργοδδθα, ΔΗΥ οἴμοι ψογὰ 8 βρεῦ- 
Βπουϑ. 
Πρῶτον μέν) ὙΒθα 1 οπάθανουτοά ἴο 

οχρίδῖπ {15 ρα 588ρο ἴῃ ἃ ἔοττωοσ οαϊξΐοη, 
Ιτοδηίδίποὰ ἐπΠδὶ ὑπο γΘ τοῦθ ΟἿΪΥ ἵνγο 
αυθϑίζοηβ ρῥτοροβϑϑᾶ, αἰδηουχῖι πρῶτον, 
εἶτα, μετὰ δὲ τοῦτο τιδὰδ ἐξ ΔρΡρϑδγ 
(δαὶ ἐμ σοῦθ ἴδγθθ.0 Α8 πο ἰοχὲ 
θη δίἰοοά, ἰξ τἂβ ἱπιροβϑὶ 6 ἰ0 566 
ΤΏΟΓΘ ΤῃδΔη ὕνο αποϑέΐϊοπϑ, δὲ Ὀθρίῃη- 
ἱὴὼρ πῖῖ πρῶτον, δηὰ ἃ βοοοπᾶ; [(ὉΓ ἴἶ 
εἶτα μίαν ταύτην τοῖα σοπβίἀογϑὰ 
8ἃ5 δὴ ἱπαθοροπάδης ααθοϊΐοη, δηα ῃοὶ 
ΓΑΓΠΟΥ 85 86 ὈορΙπηΐῆρ οὗ (δὶ ῥτο- 
Ροπηδοὰ δἰϊδογεναγάβ, ἰδ αυθπίίο που]ὰ 
πᾶν Ὀθ6Π, ἤοισ ἐξ τοαϑ δοποεϊσαδὶς ἐλαξ 
ἐδλαὲ τοὐλίοΐ, 6 ὁ5η6 απᾶ Ἰπιρενίελαδία ἐποιζά 
δε πευενέλεϊεδε ποελαηπρεαδὶν οπε:---ἰὮδΔη 
πο ποῦδηρ οοὐἹὰ 6 τηοτο δρϑυγα. 
Βαυΐ 186 τογὰβ πρῶτον, εἶτα, μετὰ δὲ 

τοῦτο οὐρῆξ ἴο πᾶνε ορδπθὰ τη οΥγος ἢ 
ἴο πὸ ΔΌΞοΟΙαίθ ΠΘΟΟΒΒΙΥ͂ οὗ δηάϊηρ ἔἶγοθ 
Ῥοϊηῖθ οὗἨ Θῃαυΐ, ΟΥ, ἰἔ [ΠΟΥ 616 ποεὶ 
[9 ὈΡ ἴοπμπα, οἵ ἰγοδίϊηρ ἐπβὸ ἐοσί 85 
σοὐγαρέ. 1 πὸ ἔροὶ οοηδάθηςΓ ἰδμαὶ 
μάνα αἀἰδοονογοα {Π6 βδοῦγοθ οὗ 4}]} ἔδπ8 
Ρατριοχίν ἴῃ ἐδ οἱ ἰδίου οἵ μὴ αἴϊετν 
ὅμως. ἘΠῸ ἤγβὲ αποδὲΐοη ἰβ᾽; δανθ (Ἐθ56 
τοηδὰβ Δ γ68] ὑοῦ ΤῈ βοεοπὰ ἰδ: 
Ἰ ὁδοὴ οὗ ἰἤθτη ἰδ οὁπ6 δηᾶ ποῖ βυ᾽οεί 
ἰο ἴπ6 οὔβηροδ οὗ γένεσις δπὰ ὄλεϑρος, 
Ἰιονν ἐδ γἯἷἶῸΟὃ ἰἸηδρίηθ ἴξ ΟΥΘΙ ἴ9 ὙΔΥΥ 
ἷπ (06 ἰθαβὲ ἔγοῃ ἐπὶ οὔϑϑθδδὺ ἘΠῚ. 
ὐὐτὰ ἴθ: τῆϑη 1 ἀδεθ 20 τᾶν ἘῪ 
οπίοχίηρ ἱπίο ἱμάϊνἑάιυκῖβ, 4965 ἐδ πη Ὺ 
ὅθ8886 ὙΠΘῺ ἤδπο ἈἸΌΛΑΙΥ Βοκίηβ, ΟΥ 86 
ΤΟΥ ἐξοποῦγτθηίΐ ἢ----ἰη ΟἿΘΥ Ἰνογὰβ δὸ (88 
τηοηδ45 ἰο ὃὈ6 τοραγἄοα 85 ἀΐδίγὶ θυ θᾶ ἑπΐο 
ἈΞ ἸΩΒΗΥ͂ ὈΑΓΙΒ 45 (Π6016 810 ἐτνδνυ  65]5 
ἴο ρῬδγίδκ οὗ ἴδποῖα, οὐ 85 στϑιηδίηΐπας 
85 ὙἰιοΪο5 ἰῃ οδοῖ ἱμαϊνί πὶ, 80 ἐπδέ 
ΘΔΟἢ τιοηδὰ ἷἰβ δ οὔοθ οὴθ ἰη 686Ὲ, 
δηὰ δραΐη ΟἿΘ 8 πῆδῆγῦ Τδὶξ 165 
βΒυαρροβίϊίοη ἰθ πάντων ἀδυνατώτατον, 
Ὀοοδῦδθα ἱπ [ἷς 6856 [Π6 ὁπ6 Ὀοίδι δρβγθθ85 
2... ᾿.86 1} διὰ ἐοπιτκαἐσία Ἰέ86}6. δανπι. 
181, Δ οὐχοῦν ἥτοι ὅλου τοῦ εἴδους ἢ 
βέρους ἕχαστον τὸ μεταλάμβανον μετα- 
λαμβάνει: ------ πότερον οὖν δοκεῖ σοι 
ὅλον τὸ εἶδος ἐν ἑχάστῳ εἶναι τῶν 
πολλῶν, ἕν ὄν; ἣ πῶς; Τί γὰρ χω- 
λύει------ἐνεῖναι; “Ἐν ἄρα ὃν καὶ ταὐ- 
τὸν ἐν πολλοῖς χωρὶς οὖσιν ὅλον ἅμα 
ἐνέσται, καὶ οὕτως αὐτὸ αὐτοῦ χωρὶς 
ἂν εἴη. 

͵ 
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ἐν τοῖς γιγνομένοις αὖ καὶ ἀπείροις εἴτε διεσπασμένην καὶ 
πολλὰ γεγονυῖαν ϑετέον, εἴϑ᾽ ὅλην αὐτὴν αὑτῆς χωρίς, ὃ δὴ 
πάνσων ἀδυνατώτατον φαίνοιτ᾽ ἄν, ταὐτὸν χαὶ Ἐν ὅμ᾽ ἐν ἑνί 
τε ναὶ πολλοῖς γίγνεσϑαι. ταῦτ᾽ ἔστι τὰ περὺ τὰ τοιαῦϑ᾽ ἕν Ο 
καὶ πολλά, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνα, ὦ Πρώταρχε, ἁπάσης ἀπορίας αἴ- 
τια μὴ καλῶς ὁμολογηϑέντα καὶ εὐπορίας [»] αὖ καλῶς. 

ΠΡΩ. Οὐκοῦν χρὴ τοῦϑ᾽ ἡμᾶς, ὦ Σώχρατες, ἐν τῷ νῦν 
πρῶτον. διαπονήσασϑαι; 

ΣΩ. «Ὡς γοῦν ἐγὼ φαίην ἂν 
ΠΡΩ, Καὶ πάντας τοίνυν ἡμᾶς ὑπόλαβε συγχωρεῖν σοι 

τούσδε τὰ τοιαῦτα" Φίληβον  Σ ἔσως χράτιστον ἐν τῷ νῦν [ἐπε- 
θωτῶντα] μὴ κινεῖν εὖ κείμενον. 

ΣΏ. Εἶεν.. πόϑεν οὖν τις [ταύτης] ἄρξηται, πολλῆς οὔσης Ὁ 
καὶ παντοίας περὲ τὰ ἀμφιαβητούμενα μάχης; ἀρ᾽ ἐνθένδε; 

ΠΡΩ. Πόϑεν; 

ΣΩ. Φαμέν που ταὐτὸν ἕν καὶ πολλὰ ὑπὸ λόγων γιγνό- 
μενον περιτρέχειν πάντῃ καϑ᾽ ἕχαστον τῶν λεγομένων ἀεὶ καὶ 
πάλαι καὶ νῦν. καὶ τοῦτ᾽ οὔτε μὴ παύσηταέ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἤρξατο 

εὐπορίας κ΄ τ᾿ ὁ.) Νοὲ ὄντα Ὀπὲ ἐστὶ 
μνεοΐηρ ππἀοξοιϑοῦ, 106 δοπῃδίχασίίου τ ἢ 
ἂν ἰδ ἃ δαγθανίδιη. ΤῊ δβδῃδθ ἴδ ποῖ 
οοπ ἴοσ 4]: ΤΥ τὸ δυο [1|ὸ βίδιθιηθηὶ 
οὔ ἃ ἔδοξ ἰουάθα οἡ Θχρουίθποθ 0 1688 
ἴπδὰ [1:1 ΟΡΡοβίίθ. ΤΠ6 Δρροδσδηθα οὗ 
ἂν ἴῃ πὸ ἰἀχὲ 9 ἀπο [ὁ Δ γϑρϑῦ 08 
οἵ αὖ, απὰ 4 εαϑεθαυοδὲ δἰθαιρὶ ἴῸ 
εοττοοὶ τῖος βδιουϊὰ πᾶν Ὀθθῃ θχ- 
ΡΒῃ 
τὰ τοιαῦτα) Θηθ πνουὶὰ ταίδον Ἰιᾶνθ 

χροοίδα ταὐτὰ ταῦτα, ἴον {πὶ8 ἀο95 
Βοὲ τοίου ἰο {πὸ ἕν χ. π., αὶ ἰοὸ [ἔθ 
Ρτοροεβϑὰ ἱπνοδεμδίίου. 

Φύληβον) Τ89 Ῥγουθγθίδὶ βαγίηρ γγϑὲ 
κὴ κινεῖν χαχὸν εὖ χείμενον: ον χαχὲν 
μ6 γνυὶς Φίληβον. Ηἶε δλαά δεῖξξεν ἴεέ 
τοεἷ} αἴοπέ, πὰ ποὶ αδὰ ῬΑϊεδωε 70» ἀὲβ 
ἐοπδεμε. Βαυὶ ἐπερωτῶντα ἰμὰ5 ρῥἱδοοὰ 
Βοίοσο μὴ κινεῖν ννουἹὰ τακθ ἰξ δρρϑδγ 
{πὶ {δ Ῥδυοὶρ]6 ἰ5 δα πηϑδῆβ ποὶ τοῦ 
χινεῖν, θαι τοῦ μὴ κινεν; διὰ 88 ἰξ 15 
ᾳυϊθ βυροτβυουν, ἰδονο σὰ ὃ [11{1]|6 
ἀοῦδὲ οἵὗἉ ἐϊ5 ονἰμκίη. 

[ταύτης}}] 1 Ββανὸ οδῃςϑ θα {πἷ5 ψνογὰ 
ψεΣίτπουΐ μϑοϊδιίοη, Ηδ '5 ποῖ χοΐϊῃρ (0 
Ὀορίῃ α βρδὲ; ὕαπὶ ἴο Ὀορὶπ 4 δα 7θοῖ, 
οὗ ὙΔΙΟΝ [Π6 ὙΘΙῪ Ὀορίπηΐηρ Ροϊηΐ 15 

αἀἰῆουε ἰο πὰ, Ὀθεδῦδβο αδἰπιοϑὲ θυ γγ- 
ΚὨΐηρ 5. 8 ΤΌΔΓΟΥ οὗἨ δον Οταυ. Β6- 
κάθε ταύτης μάχης ἷ5 Ὀαὰ Θτθοκ. 

Φαμέν πουὶ ΤῊΘ οοπϑέγποιίθη '8. ποί 
φ. π. ἕν χ. π. ὑ. λ. ταὐτὸν γιγνόμενα 
(β81}.), ἴουῦ 1 βοοζαῖος διδὰ βρόΐκϑη 
Πογὸ οἵ δε τϑοοποϊϊοιθηΐ οδοοίοια ὃὉ6- 
ἔπγοθη ἴ᾽6 9860 δηὰ τΠ8 ἸΏΔΏΥ Υ ἀϊΐδ- 
Ἰοοῖῖοδ, ἰὲ ἰβ ἱπσοηξοίνϑῦϊο ἐπεὶ Ρτο- 
ΤΔΡΟΒυ5 5Βῃουϊα ΔΉΜΟΥ, εἴ τις τρόπος 
ἔστι καὶ μηχανὴ τὴν τοιαύτην ταραχὴν 
ἡμῖν ἕξω τοῦ λόγον εὐμενῶς πως ἀπελ- 
ἡεῖν. ΝΟΥ δ΄ ἴδθ γόοπε θη ἀδβοσί ϑοᾶ 
88 (ο] ρ εἶσ ἴπ ἰδ ἀἰθοον ΥΎ δηὰ οὁχ- 
ογοΐβο οὗ ἵπθ 5υπίποιςδὶ πὰ δηλ γἤοσδί 
ὈΤοσοβ868᾽, Ὀπ| οὐ ἰὴ ΘΟΝΙΥΆΤΥ, ἰη ἐδ 6 
80 ϑδἴ081 οϑιρὶουγθηΐ οὗ (μῖ8 οοπίγα- 
ἀϊοιίίοη τς ἢ ἰκ5 186 [δογεηΐ ῬΤΟΡΟΓῪ 
(ἀϑάνατον χαὶ ἀγήρων πάϑος) ἱπ 41} 
οὈήοσὶΒ οὗἨ Ἤεοδοδράϑθη, ὉΥῚ ὙδΠέσρη ὑπον 
ἔδγον ἱπίο ῬΟΡΡΙΟΧ ΠΥ Ὀσίῃ ἐποιηβοῖνον 
δὰ οἴοτβ. ἘΝ ΠΟΥ {Πουϑίοσα νγὸ πλιοΐ 
τοδὰ ταὐτὸν .. .. ἥμενον, οΥ̓ 5ιΡ- 
Ροδ0 {παὶ πολλὰ ἤδβ ὈΥῪ αἰϊγδοίοη δἷς- 
ἐοοίδἃ [09 ΠΌΙΛΌΟΣ οὐὗὁἨ ἠ [86 ῬΑΙΈΕΙΡΙΟ, 
πο Β, οοηδίἀογίης ἐπθ ργϑβθῃθο οὗ ἔν, 
15. τηθϑὲ ἘΠΙΙΚΟΙγ. 

7.1 ἐουσιουῖν ποῖ παύσε- 
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χῦν, ἀλλ᾽ ἔστι τὸ τοιοῦτον, «ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τῶν λόγων αὐ- 
“ἀ.Ἤ Σα 7 ἢ ΟΣ ᾿ , ς ὦ ς ὴ .- τῶν ἀϑανατόν τι καὶ ἀγήρων πάϑος ἐν ἡμῖν. ὁ δὲ πρῶτον 

αὐτοῦ γευσάμενος ἑκάστοκε τῶν νέων, ᾿σϑεὶς ὥς τενὰ σοφέας 
Ἑ εὑρηκὼς ϑησαυρόν, ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐνθουσιᾷ τε καὶ. πάντα κενεῖ 

λόγον ἄσμενος, τοτὲ μὲν ἐπὲ ϑάτερα κυχλῶν καὶ συμφύρων εἰς 
ἕν, τοτὲ δὲ πάλιν ἀνειλίττων χαὶ διαμερίζων, εἰς ἀπορίαν αὖ-- 
τὸν μὲν πρῶτον καὶ μάλιστα χαταβάλλων, δεύτεραν δ᾽ ἀδὶ. τὸν 
. » δ , 2 , ΒΩ 5.ϑ ὁ μὴ. ἐχόμενον, ἂν τε νεώτερος ἂν τε τερεσβύτερος ἂν ϑ. ἡλιξ ὧν 

᾽ ’ ΒΡ Ά δι, Α 2) 2, - 

16 τυγχάνῃ, φειδόμενος οὔτε πατρὸς οὔτε μητρὸς οὔτ. ἄλλου“τῶν 

ἀχουάντων οὐδενός, ὀλίγου δ᾽ οὐδὲ τῶν ἄλλων ζώων, [οὐ μύνον 
τῶν ἀνθρώπων, ἐπεὶ βαρβάρων γε οὐδενὸς ὦ ἂν  φείσαιτο, εἴπερ 

μόνον ἑρμηνέα ποϑὲν ἔχοι. 

ΠΡΩ, “Ὁ , ὦ Σώκρατες, οὐχ ὁρᾷς ἡμῶν τὸ πλῆϑος, καὶ 

ὅτι γέον πάντες ἐσμέν; καὶ οὐ φοβεῖ μή σοι μετὰ Φιλήβου 

ξυνεπιϑώμεϑα, ἐὰν ἡμᾶς λοιδορῇς; ὅμως δέ, μαχϑάνομεν γὰρ 

ται ἴῃ οδοάΐοηοοθ ἰο θδνγοβ᾽ ὕδηοη. Βυΐ 
ἢξ 18. ΟἿΪΥ ἷπ 106 οἱάδΓ Αἰῆς {πᾶΐ [86 
ἄγοι δοσῖβὲ βυδήυποίένο πίξὰ οὐ μὴ πορὰ 
Θχοῖλα οὖσ βυβρίεἴΐοη ; ὙΠ ΠΟΓΘΔΒ οὐ "Μὴ 
ἢ (6 Διΐατα ἴῃ (818 86η86 1 (κα ἴο 
86 8 ρορίϊοδὶ υὑβδρο. 

πάντα κινεῖ λόγον) Τ 5 ἰ5 δῃ 8]- 
Ἰυϑίοι ἰο ἐδ6 ρῥγονθγυΐδὶ βδυϊῃρ πᾶντα 
λίϑον χινεῖν. Βαϊ [πὸ ΧΡ ΘΟΒΙΟΣΒ ἐπὶ 
δ άτερα χυχλῶν, δηὰ πάλιν ἀνειλίττων, 
κοΐδηρ ἰδενι τῷῦ ὁπε τῦᾶνὶ απᾶ αραΐπ μη- 
γοΐϊδηρ ἔδεοι αποξλεν ΑἸ] .49 ἴο [6 ΤΩΔΏΠΟΥ 
οὗ Βδῃά]ἶηα αὶ νοϊσαπιθ. ὡνμφύρων εἰς 
ἕν, διὰ διαμερίζων τὸ δἀάθὰ ἰο μον 
[ῃ9 ΔρΡ!ϊοδίίοη οὗ 116 ρυτεαιξκνο νοτγάβ. 

ὀλίγαν δ᾽ οὐδέ] ΤῊΐΒ 1 αν τ θη 
πη Ἰίοα οὗ ὀλίγου δὲ χαί, νπΐοῖ τνου]Ἱὰ 
τοῦδ πεατΐν βἐραγίπῃ. Τῇ6 χοροί οι 
ονδε-ουδὲ τ͵ᾶδ ΡΥ ΔΌΙΥ ἰγεαίθα ὉΥ ϑοῖηὴθ 
σΟΡΥΪΘὶ ἃ5 8 Ὀϊασηάον, δὰ οπθ δὶ τνᾶβ 
ἸοΙ͂ϊ ουί. ΤΏ ΘΩ οδιηθ {86 σοτγϑοίοσ τ ἢοῸ 
ἴθ]: (06 ψϑδηὶϊ οἵ ἃ φοπ) ποίου δμᾷ ἰῃ- 
ϑογίθα χαὶ, 1 δᾳᾷτθοὸ νὴ ΙΔ θα 88 
ἴο ἐμ βριυυουβηθϑθ οὗ οὐ μ. τ΄ ἀ. ; δὲ 
ἐπεὶ β. γε 5.ιονγ8 (δαὶ δοῖμθ Ὀο]ὰθν 85- 
βϑριΐο 88 56 Ὀθ6η τηδᾶθδ, δηὰ ᾿π5ὲ183.68 
τ ἀ. ζ. πὰ δ ποχὲ βϑῃΐθμοο ᾧ ΠδΥΘ 
αὐάοά χαΐξ, Ὀφοδῆβα Ῥγχγοίδγοῃυβ ρῖνϑϑ 
ἵνο μιουηδβ (ὉΓ ϑδοογδίθδ᾽ ἔθασ, {πον 
ΠΌΘΟΥ δηὰ ἐδ ῖν γουΐῃ. 

ὅμως δέ] [0 {μὲς ϑοηέθμηοθ Ῥγοίδγομῃβ 
5 τηδὰθ ἰὸ ΟΥ̓ πὸ ΒΌΡΡΟΘΙΠΟΠ8; 
ἷς ἰ8 Ῥοβϑῖθ]θ οἰϊβοῦ 1ἴ0ὸ οοιθῦο ΔΊΎΔΥ 

([μὩὨΠὺ ΡΟΥΡΙΟΧΙΕΥ, ΟΥ ἴο ἤπηᾷ 5βοῃὴθ Οἵ οΓ 
τρϑποᾷ οὗ ἱηνοβιραίίοπ".. Ι Ὀεϊίονο ἐμαὶ 
[ἢρ δεοοῃᾷ. αἱίογηδενο. ἴα βοοχαῖθβ᾽ βὺρ- 
Εθϑίοη. Εἴ τις ἔστι τρόπος χαὶ μη- 
χανὴ χαλλίω ὁδὸν ἀνευρεῖν 15 ἐπ [561 
ἃ. ΟἸΌΠΙΣΥ εἰγοπιηοσυίίοη ἴον εἴ. τις “ἔστι 
χαλλέων ὁδός, δπὰ Ὑβαΐ 8 [16 φαυδ)οος 
οἵ ἀνευρεῖνῦ)ϑ Σὲ οΥἦ ἡμᾶς οδηποῖ Ὁθ 
ππἀοτοίοοα ; μὲν διὰ δὲ πομ!ὰ ΠΩΡῚΥ 
[π6ῖ 186 ἔτο τοᾳυοβίς ρὰυὲ ἰοίο [6 του! 
οὐ Ῥγοίδυομεηβ δῖο ποί δἰἐθεσηδῖῖνθ; δε 
ἸἾ 80, ἐμ6 ἰδίου τιυδὶ Ὀ6 ἔδο τῶϑϑδῃβ (9 
ἴα ἔογιοσ, δυὰ ἴῃ ἔπαὶ 6856 δὲ Ὀ6- 
οοπθ8 οἵ οοασΐηρ ἐπε αὐδὲοωϊεν ουὲ ψ 
ἐλε τρανῇ Σύ τε προϑνμοῦ τοῦτο ἰδ 
αυΐίθ ΡΓΌΡΟΙ 88 δηδνγοτίηβ ἴα τὴν τα- 
ραχὴν ἀπελθεῖν, Ὀπξ 85. 1Π|6 οἰδβα ὩΟῪ 
βίδη ἀν ἰῃ ἱπιμιοάΐδίο ἀδρομάθηεθ οἱ 
ἀνευρεῖν, προϑυμοῦ ἰβΒ ποῖ ΟὨ]Υ Θηοαρῆ, 
Ὀυΐϊ τολοοῖβ δι βίηρσ Ὀοξΐψθοη βοϊέ δηὰ 
109 ἰπδηέῖνο, ΤῸ Νὸνν ΑΥ 185 βαιά 
ἴο ὃὉθ ἐπὶ τὸν λόγον, ἱπαίοδᾷ οὗ οὔ οἵ ἱϊ. 
Εοῦ ἔπο86 ὙρϑΒΟΏΒβ, διυιᾶὰ Ὀϑοόβεβα ἰΐ ἰδ 
ΏΟΤΟ ἰῃ ἰκϑορίπα (μὲ δοογδῖθβ βιουϊὰ 
Ὲ ἔλπο ἢτγει ἴο βυρροϑί βοχια οἵδ οΥ π16- 
ἰδοὰ, 1 οοπάοιπιη ὁδὸν ------ἀνευρεῖν 85 
ϑρυνίουδ, δηὰ μὲν 848 ἱπνθηϊοα ἴο ργὶγϑ 
ἱξ ΘΌΣΓΟΙΟΥ. Α4.5 ἰδ τηοϑὺ 688605 οὗ (δὶς 
κὶπά, (π6 ἱπίογροϊδίοῦ ἢδ5 Ὀογτγοννθᾶ ᾿ς 
πογάβ ἔγομι ἐπ ποὶρῃουνποοά, δεαιλλέων 
ὁδὸς ἔτοπι βοογδίθδ᾽ ποχὲ δρϑϑοῖ, ἄνευ- 
ρέϑη ἴτομι ὲβ ποχὶ Ὀῃξ οπ6. 
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ὃ λέγεις, εἴ τις τρόπος ἔστι χαὶ μηχανὴ τὴν [μὲν] τοιαύτην 
ταραχὴν ἡμῖν ἔξω τοῦ λόγου εὐμενῶς πως ἀπελϑεῖν, [ὁδὸν δέ Β 
τινα καλλίω. ταύτης ἐπὲ τὸν λόγον ἀνευρεῖν.) σύ τε περοϑυμοῦ 
τοῦτο κειὶ ἡμεῖς συνακολουϑφήσομεν εἰς δύναμιν" οὐ γὰρ σμι- 
κρὸς ὃ παρὼν λόγος, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Οὐ γὰρ οὖν, ὦ παῖδες, ὥς φησιν ὑμᾶς προσαγορεύων 
Φίληβος. οὐ μὴν ἔστι καλλίων ὁδὸς οὐδ᾽ ἂν γένοιτο, ἧς ἐγώ 
ἐραστὴς μέν εἰμι ἀεί, πολλάκις δέ μ᾽ ἤδη διαφυγοῦσα ἔρημον 
καὶ ἄπορον χατέστησεν. 

ΠΡΏΩ. Τίς αὕτῃ; λεγέσϑω μόνον. 
ΣΩ. Ἣν δηλῶσαι μὲν οὐ πάνυ χαλδήεόν, χρῆσθαι δὲ τεαγ- Ο 

χάλεπον. ττώντα γὰρ ὕσε τέχνης ἐχόμεν᾽ ἀνευρέϑη πώποτε, δεὰ 
ταύτης φανερὰ γέγονε. σχόπει. δὲ ἣν λέγω. 

ΠΡΩ. “μέγε μόνον. 
ΣΩ. θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὥς γε καταφαίνεται 

ἐμοί, ποϑὲν ἐκ ϑεῶν ἐρρίφη διά τινος Προμηϑέως ἅμα φανο- 
τάτῳ τινὶ πυρί" καὶ οἱ μὲν παλαιοί, κρείττονες ὄντες ἡμῶν καὶ 
ἐγγυτέρω ϑεῶν οἰκοῦντες, τὴν φήμην παρέδοσαν, ὡς ἐξ ἑνὸς 
μὲν καὶ ἐκ πολλῶν ὄντων τῶ» ἀεὶ λεγομένων εἶναι, πέρας δὲ 
χαὶ ἀπειρίαν ἐν αὑτοῖς ξύμφυτον ἐχόντων. δεῖν οὖν ἡμᾶς τού- Ἢ 
των οὕτω διαχεκοσμημένων ἀεὶ μίαν ἰδέαν περὲ παντὸς ὅὃκά- 

Θεῶν μέν] ἴὴ ε}1}8 ΤΟΙΠΑΥΚΑΌΪΟ ραβϑᾶδε 
λό λλνων. ΒΘΘΙῺ5 οἷ οΥ̓͂ ἐΐα Ῥἶδοθ. Εὸν 
εἰς ἀνϑρώπους ΒοΙοΩρ5 ποῖ [0 δόσις δαὶ 
ο ἐρρίφη. ὥς γε κ.- ἐχοί οὐυρῆξ ἰο Ὀ6 
ἐὡς ἔμοιγε χαταφαίνεται, {Ὧ6 «ποϊ πεῖς 
ποδὲν ΘΔ} ΒΟΒΓΟΟΙΥ͂ ΘΟΙη6 ἢγδι δέϊοσ 5 ἢ 
8 Ὀγοδὶς ἴῃ ἰπ0 βοηΐθποθ, ϑεῶν δόσις 
ἐκ ϑεῶν ἐρρίφη 15 εκἴβο 4πϊ ἱπίο]ου- 
ΔΌ]6; δὰὰ ἰο ἐπὶ ἐπδὲ 1 {88 ΦΉΣ νγδβ 
ἐδνοιση ἔροτὰ Ἠθανϑῃ, ἰδ οουϊὰ ποῖ Ὀ6 
βοπὶ διά τινὸς Προμηϑέως. ὙΠοΠρῈ ἢ 
αν ἴδε 5ίδαίθδὰ ὙΌΠΥῪ 1 ὁδῃ η0 ἸΟΏΡ ΟΣ 
δίαπὰ ὉΥ ἘΠπΐ5 τοδάϊηρ, 1 οβηηοί οἹῖον 
ΒΩΥ δογδϊῃ οιηθησδιίίου οὗ 10; αὶ 1 
μεϊῖονο ἰμαὶ 80 ἔοϊοννίηρ 15 ποῖ ψΟΥΥ 
ΓᾺΡ ΓΤΌΒΏ ΟἿ Δ ΠΟΥ 5 βθῃΐθηοθ. Ξω. 
Εἰς ἀνθρώπους, εἷς ἔμοιγε καταφαίνε- 
ται, ἡ δόσις ποθὲν ἐχ ϑεῶν ἐρρίφη τι- 
νός, [8.. ἴα Μαγρ. Προμηϑέως] ἅμα 
φανοτάτῳ τινὶ πυρί.---ΙἸ δενθ βαργρ! θὰ 
ὄντες, ἩΠΘΝ ἴα ὨΘΟΒΒΒΑΤΥ ἰο {86 60ῃ- 
δίγιοίΐου, δὰ ψὰϑ δὺβογῃοἃἂ ὉΥ ἵδὸ 
Ρυθοραϊΐηρ ἰογιηϊηδίΐοη ὀνες. 

ἔγγ. θεῶν οἰκοῦντες) δινεϊέη πεαγὸν 
ἐο ἐδια γοᾶε,---ἴ.ε.. ἴῺ ΤΩῦτ6 ἔδυ αν ἰηΐοτ- 
οουγϑθ τῖτ ἐδ θοπι. 

τὴν φήμην] Βοάϊοίαῃ μπ5 ταύτην φή- 
μην, Οοἰδ! ἴδῃ φήμῃ. 86 ἔογυον, 1 
ἴος ταύτην τὸ τοδὰ τήν, δβϑϑίῃβ ὑΓ6- 
ἐΟΥΔΌΪΟ (0 {ΠπῸ Ἰδίθν, Ὀφοδπδ6,--- ΔἸ ΒΟΌΡΊΙ 
ἴΠογ9 6 0 ἱπιρτορτι εὐ ἰπ βαγίηρ ἰπδὶ 
ἐδεν δαπαεα ἀἄοιση ἕλε σῦὲ ὃν ἐνασξείοπαϊ 
νορονῖ,---ἰλὸ οοπϑίσυοοι υἰς--- ὄντων.--- 
ἐχόντων πιρδὲ ἀθροπᾶά οἱ ἃ σπογὰ πιϑβῃ- 
ἱηρ εἰ οἴ, δὰ πογϑίοτθ θη φήμῃ γαίπον 
[ΒδΔη δόσις; διὰ 1 ἷ5 ἷν 1658 Ἀρρασγθηςξ ἰζ 
[06 φήμη ἰδ πιδάδ [Π86 τηθγθ ἰμβέγιπηθηῇ, 
ἴῃ τ ϊοἢ ο880 δέσις 48 ἴδθ ρῥγίποϊραὶ 
πογὰ πνου]ὰ δ (παῖ οὐ υϑίοι ἐπθ 80}- 
κοαυοί σοπβίσποϊΐοη τοῖα. 

ρα) Ἧγο τομϑῇ ποῖ οοπίέουπα (μὲκ 
ῖν {πὸ ἕν ΟΥ βοῆπϑ, 85 δι] ] δα τη ἀ065. 
ἴε ἴ5 (πΠ6 ἀοίοχιαΐηδῖιθ ππῦ ον, (86 ὕγο- 
ἀυςοδοη οὗ ἴδ6 οὁη0, νὩΐο ἢ τοοομοΐ θα (ἢ 9 
ΟὯΘ δπὰᾶἃ (9 ΤΩΔΏΥ. 
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στοτε ϑεμένους ζητεῖν" εὑρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν. ἐὰν οὖν [μετα] 

λάβωμεν, μετὰ μίαν δύο, εἰ πως εἰσί, σχοπεῖν, εἰ δὲ μή, τρεῖς 
2 2» ) , Α - « γ᾽ , ε! , ς ιν ᾿, τιν ἄλλον ἀριϑμὸν, καὶ τῶν ἐν ἐχδίνων ἔχαστον παλιν ὡσαυ- 

τως, μέχριπερ ἂν τὸ κατ᾽ ἀρχὰς ἕν μὴ ὅτε ἕν καὶ πολλὰ [καὶ υς,; μέχριπερ ατ ἀρχὰς ἕν μὴ ὅτε αὲ πολλὰ [καὶ 
2» ’ὔ ’ ἤ 3 Α -φΦ } ἄσιειρα] ἐστι μόνον ἴδῃ τις, ἀλλὰ καὶ δπόσα. τὴν δὲ τοῦ ἀτιεί- 
ρου ἰδέαν πρὸς τὸ πλῆϑος μὴ προσφέρειν, πρὶν ἄν τις τὸν 

ἀριϑμὸν αὐτοῦ πάντα κατίδῃ τὸν μεταξὺ τοῦ ἀπείρου τὲ καὶ 
Ψ« (Κ ’ - ἢ ᾿ - Δ ΚΓ [τ -“- ’ ᾽ ν 5] 

Ἑ τοῦ ἑνός" Τότε δὴ δεῖν τὸ ἕν ἔχαστον τῶν πάντων εἰς τὸ ἄστει" 
ω ! , γ. ς Α "1 « "ὦ Ύ . 

ρον μεϑέντα χαίρειν ἐᾶν. οἱ μὲν οὖν Φεοί, ὅστερ εἶπον, οὕτως 
ς « ᾽ὔ -- λ ’ ᾿ ἢ .3 ᾽ 

ἡμῖν παρέδοσαν σχοττεῖν καὶ μανϑάνδιν χαὶ διδασχεῖν ἀλλη- 

λους" οἱ δὲ νῦν τῶν ἀνϑρώπων σοφοὶ ἕν μέν, ὅπως ἂν τύχωσι, 

17 [χαὲ πολλὰ] θᾶττον καὶ βραχύτερον ποιθῦσι τοῦ δέοντορ [μετὰ 
δὲ τὸ ἕν] ἄπειρα εὐϑύς" τὰ δὲ μέσα αὐτοὺς ἐχφεύγεε" οἷς δια- 
χεχώρισται τὸ τε διαλεχτικῶς πάλιν καὶ τὸ ἐριστικῶς ὑμᾶς 

ποιεῖσθαι τιρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους. 

θεμένους ζητεῖν] 10 5 ἀἰδου!ξ 9 566 
ἴον (650 γΟΥὰ5 οδὴ δ ΤΓΟΠοΟΙΟΙΘα, ἴοτ 
ΠΟῪ οὐδ 8. Ἰβῃ Ἰοοῖς ἔογ ἐμαὶ νοι 6 
Ὧ885 διγοδὰν ἰδϊὰ ἀόονῃ [ δίγοῃρν 
ΒυΒρδος ἴπδὶ [Π6 ραββαρ ΟΥΡΊΠΒΙΥ τϑὴ 
(Πὰ5; ἀεὶ μίαν ἰδέαν περὶ παντὸς ἔχά- 
στοτε ϑεμένους, εὑρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν, 

τὰ μίαν. κ. τ. 
[μετα]λάβωμεν] μεταλάβωμεν ἴ5. ἴδ6 

τοδαΐηρ οὗ 6 ΜΗΝ., ππΐο Δ ΈΔΙθδῦτα 
ἴῃ νδίΐῃ οηάθανοι. ἰο ἀοΐεπᾶ, ἴη μ]δὸθ 
οὗ δἀορίϊς δίορμοηβ᾽ οοπ͵οοίατο, χατα- 
λάβωμεν, 1 βιπροοῖ {πα ἐπ οοργίπι μαὰ 
δὶ γβδι οἵα ἐθαὰ ἰὴ νογῦ, δμὰ νχ θη 
ἴδε (Ὁ]]ονίηρ μετά, διὰ ἤχθη οπ ἀϊΐ8- 
οονοσῖπρ δ΄8 τηὐοίακο, ὨοαΙθοίοα 0 ΡΪδ06 
[686 π58] ἀοίϑ ΟΥ̓ ἐδθ βυρογῆϊιουβ 
Ἰοι6 58. 1 μᾶνὸ ἐπογϑίογσγο ρμυΐ μετὰ ἴῃ 
υγηϑδοϊκοίβ. 

τῶν ἕν ἐκείνων] Αδί, νὴ δία! θαυμα 
ἈΡΡΓΟΑΙ, γοϑὰρ τῶν ἐν ἐχείνῳ,---ἰ6.. 
τῷ παντί, Βαυϊΐ νὸ τοδὶ πο δάορί 8}Υ 
οοτγροίίἯοη οὗ {π|ὶβ ραβϑᾶζ νηΐ το- 
ἸΏΟν68 ἕν, ἴῸΓ {δ ἔν 18 ΘνἹἀθ Εν γ6- 
ἔεγγοά ἴο ἰπητηοαϊδίο Υ δϊογνατάβ, ὙΠ ΠΟΓΘ 
ἰς 15 αἰπεϊησυΐβηοὰ ἔγοα τὸ κατ᾽ ἀρχὰς 
ἕν. Βιυὲῖ 85 [6 δωδογαϊηπαίε Οπέε ΔΥῸ 
ἴο ὃὈθ ἀϊθέϊηρσυϊνμοά ἔτοτῃα Π6 ογέρίπαζ 
Οπο, εἰιὶβ Δ ΟἿΪΥ Ὀ6 ἄθῃο ὈΥ͂ Ξροαἰκῖ πα 
οἵ {18 ἔογιμοῦ 885 ταῦτα, διὰ ἰΠθ6 ᾿δέΐοσ 
48 ἐχεῖνο; δῃὰ ἐπὶ ἰβ 85 ἔδίδ! ἰἴἰὸ 
ΒΟΝ 25 οοηοοίαγο---τὸ ἐχείνων ἔχαι- 
στον, 88 1 5 (ὁ ἴπ6 τοοοῖνϑα γοδάϊηρ. 

Βυὶ μηδὲ 5βου)α ρῥγονϑηΐ Ρ]δίο ἔχοιμι 
πἰϑΐηρ τὰ ἕν, τῶν ἕν, τοῖς ἕν, ἴἦ πὸ δὰ 
Οςρϑβίοη ἴῸΣ ἃ ρμίυτα! ὃ ΤῊπ8 ὈΘΙΟῪ νὴ 
βᾶνα ἄλλο τῶν ἕν ὁτιοῦν. Εὸτ ἐμπὶβ 
Τοββοη ἴ ἱπο]ῖηθ ἴο γοδὰ οἷέμον τῶν ἕν 
ἔχαστον οὐ τῶν ἕν τῶν ἐν ἐχείνῳ ἔχα- 
στον. 

πολλὰ [καὶ ἄττειρα]}) 1ὲ 18 μοβοὶυ Ὁ 
ΔΡΡΙἰοδίΐοη ἴο ἀΐβοονονς τὰ πολλὰ ὁπόσα 
ἐστί: αΐ 4}1 π6 ἀΐα]θοῖϊς ἴῃ 16 τνου]ὰ 
Ὑ}111 ηοΐὲ 6η8016 γοῦ ἰο πὰ τὰ ἄπειρα 
ὁπόσα ἐστί. 1 15 ἐπογοΐοσγθ ἱποομποοῖνδθὶο 
πὶ δοοτεδῖοβ ϑῃουϊὰ υἱὰ [θη “ὯΟΣ ΟΗΪΥ 
8086 (θὲ δα οὐ μα] ἕν 185 ὁπθ, δηὰ 
ἸΘ ΠΥ, απ ἐπαεβηΐξα, Ὀὰΐ Αἰδὸ ΠΟΥ ΤΩΔΗΥ 
ἰξ 15." ὙΤὴθὸ ποχζὰ αὐτοῦ ἴῃ τὸν ἀριϑμὸν 
αὐτοῦ τοῖογϑ ἰο πΡλῆϑος. 

τότε δὴ δεῖν) 866 Αἀάθηάα, 
οἱ δὲ νῦν κι τ΄ ἐ})} Τμῖς ρμαβϑᾶρο δ)88 

Ὀθ6η οοτγαρίοα «πὰ ἰηξουροϊαυθὰ 50 89 
(9 Ὀδοοπηθ ᾳαϊΐίο υπὶηςθ}]}[ρῖ Ὁ ]6θ. 1 πᾶνο 
ομδηροά βραδύτερον ἱπίο βραχύτερον, 
διὰ 5κοραγαίθα (ἢὴ6 χοπυΐμα ραγίβ οὗ [ἢ 9 
δοπίθῃοθ ἔγοτῃ ἴπ6 βρυσγίοιβ. ἷἴΐ 18 ᾿τη- 
Ροβϑ]6 ἰὸ πιαξα ἕν χαὶ πολλὰ οἰϊδμοῖ 
αυΐοΚΙΥ ΟΥ ΒΙΟΝΙ ; ἴου ΠΟΥ ὅσ τοί 
{πΐηρὸ οὔ τιϑηβ Ἰηδίκίηρ, Ὀπὲ Υοδαυ ἴο 
ἷθ ἰἰαπά. ὙνΠδὶ γοῦν τηοάσθγῃ οδρίϊουβ 
ἀϊδρυΐοτε ἂο, ἰδ ἴο τηᾶῖκθ ἕν ἴο Ρ6 ἄπειρα 
ὙἱΒουΐ μαββίηρ ξπγουρὰ [Π6 ἐπίοστηθαϊδίο 
ϑίδβεβ. ΑΒ ἴο βραχύτερον, οοτάραγο ἢὸ- 
ζὠέοι 319 ο, ὅτι μάλιστα διὰ βραχέων 
ταχὺ πάντ᾽ ἐπελθόντες. 



ΠΛΆΤΩΝΟΣ ΨΙΛΗΒΟΣ. 

᾿ 
ω ΠΡΩ, Τὰ μέν πως, 

18 

Σιύχρατες, δοκῶ σου μανϑάνειν, τὰ 
δὲ ἔτε σαφέστερον δέομαι δὲ λέγοες ἀκοῦσαι. 

ΣΩ, Σαφὲς μήν, ὦ Πρώταρχε, ἐστὶν ἐν τοῖς γράμμασιν 
ὃ λέγω, καὶ λάμβανε αὐτὸ ἐν τούτοις οἷσπερ χαὶ πεπαίδευσαιν Β 

ΠΡΩ, Πῶς; 

ΣΩ, Φωνὴ μὲν ἡμῖν ἐστί ττου μία διὰ τοῦ στόματος ἐοῦσα, 

καὶ ἄστειρος αὖ σελήϑει, πάντων τε καὲ ἑκάστου. 
ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ, Καὶ οὐδετέρῳ γε τούτων ἐσμέν τιω σοφοί, 

, ὦ 

οὐ ὅει 

τὸ ἄπειρον αὑτῆς ἴσμεν οὔϑ᾽ ὅτε τὸ ἕν" ἀλλ᾽ ὅτι τόσα τέ ἐσει 
ν « ο Ὁ»ΨἧοᾳὄὮψ» δὴ ν ἢ ὃν ς - καὶ ὁποῖα, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ γραμματικὸν ἕχασεον ποιοῦν ἡμῶν. 
ΠΡΩ. “4ληϑέστατα, 
ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ τὸ μουσικὸκ ὃ τυγχάνει ποιοῦν, τοῦτ᾽ 

ἔσει ταὐτόν. 

ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ. Φωνὴ μέν που καὶ τὸ κατ᾽ ἐκείνην τὴν τέχνῃν ἐστὶ 
μία [ἐν αὐτῷ]. 

ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΩ. 4ο δὲ ϑῶμεν, βαρὺ καὶ ὑξύ, 

3 -- 
η πῶς; 

ΠΡῷ. Οὕτως. 

καὶ τρίτον δμότονον. 

ΣΩ. .41λ: οὔπω σοφὸς ἂν εἴης τὴν μουσικὴν εἰδὼς ταῦτα 
’ ᾿ δ ] Ά ε » », » κ( 2 « ) Ά ὙΓ 

μόνα, μὴ δὲ εἰδὼς ὡς γ᾽ ἔπος εἰτιεῖν εἰς ταῦτα οὐδενὸς ἄξιος 

ἔσει. 
ΠΡΩ,. Οὐ γὰρ οὗν. 

ΣΩ, ᾿.41λλ᾽, 

ἐν τούτοις οἷσπερ) ΕἸἐποτ ἐν οἷσπερ, 
ΟΥ̓ ἐν τούτοις ἐν οἶσπερ. 

οὐδετέρῳ! ΤῊΘ ΒοοΚα μανβ οὐδὲν ἕτέ- 
ρῷ, ΒΙΟΩ ἰ6 ᾿πϑπηΐ551018. οὐδ᾽ ἐν ἕτέ- 
βῷ ἴστ ἐν οὐδετέρῳ πουἹὰ δ6 δοοογά- 
ἴωρ ἴο Αἰΐα ὑϑᾶρθ. Βαϊ ᾿ ἢΘ6 ὙΥΘΥ0 
βροακῖιρ οὐἠἨ ἁ ταῦ τολεγεῖη ἃ τᾶ 18 
5ΚΠ116, ἢ6 πτουἹὰ 5ΑῪ οὐδέτερον, ποῖ ἐν 
οὐδετέρῳ; ἴῃ6 ἀλίνο οχρύθβϑβθβ {παᾶὶ 
ἩΒΟΥΘΌΥ 6 ὈσΟΟΙΏ68 5Κ 18]. 

Φωνὴ μέν του) ΤῊ ἴοχί [ΟΠ]ονγβ 186 
ἰηΐζογίον Μ5Β5. π᾿ χσοδαάϊηρ καὶ τὸ---ο---. 
χαὶ ἷΒ 80 υδοίαϊ δὴ δαάϊίου, {παῖ ὁη6 
ἷ5 ̓ απιθοὰ ἴῃ δἀορείηρ ἴξ; ποὺ ἴ5 τὸ χατ᾽ 
ἔχείνην 4 {Π͵Ρ|ῚῪ νϑνίδιϊοῃ ἴογ α βουῖδθθ 

ὦ φίλε, ἐπειδὰν λάβῃς τὰ διαστήματα ὁπόσα 

[0 Βαανα ταλὰθ ἀἐ ἐιο. 1 ἰοττλο  ]Υ ἐπομρνὶ 
[μᾶὶ χατ᾽ ἐχείνην τοιιβὲ τοῦδσ ἴο διο γϑι 
τηθηϊοποᾶ γί, ἰπαΐ οὗἨ ρτγαιηδαῦ, δαὶ 
οὗτος δηὰ ἐκεῖνος, του ἤονοῦ υβοᾶ 
ΘΑΡΓΙ οἰ Ο9]γ, Ἀ8 βοΐ ᾿ϑδαγηϑᾶὰ τηϑη [6]] 
118, 5ΒΟΙΩΘΕΪΩΘΒ ΒΡΡΙῪ ποΐ ἴο ἴπΠ6 ρτϑδίογ 
ΟΥ 1658 Ργοχΐ ν οὗ ππεπέέοη, αὶ ἰὸ 
ἴπδὶ οὗ ἐηέσγοβῖ, 8 ἴῃ [πὸ Ὀορίπηΐης οὗ 
ἴ6 Επίπυγάοτηθθ, οΥ ἴο [ὴ6 ἀϊδὝγοηί 
ἀορτααβ οἵἁ (Ἀπι ΠΥ ἐγ, 85. ποτ. ΟΥ̓ ἐν 
αὐτῇ 1 ἐδ πιλκθ ΠΟΙ ΠΡ, ἀη]688 ὙΡΘ 
ἴγβῆβροϑθ ἰξ ἴο ἃ ρ]δε ψἤθγὸ ἰζ τνοιυ]Ἱὰ 
06 ῬΘΙοοιλΘ 1 ποῖ πθοθββασυ. Δύο δὲ 
“ὦμεν ἐν αὐτῇ. 

ιαστήματα) ΤΠο9896 ἰηπίογναὶ δ δῖο 
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ἐστὶ τὸν ἀριϑμὸν τῆς φωνῆς ὀξύτητός τὲ πέρι καὶ βαρύτητος, 
Ὦ χαὶ ὅποῖα, καὶ τοὺς ὅρους τῶν διαστημάτων, καὶ τὰ ἐκ τού- 

των. ὅσα συστήματα γέγονεν, ἃ κατιδόντες οἱ πρόσϑεν παρέ- 

δοσαν ἡμῖν τοῖς ἑπομένοις ἐκδέίνοις καλεῖν αὐτὰ ἁρμονίας, ἔν 
-- ΄ Ί “«- ἤ , φ3,Ἄ,.νυν ’ τὲ ταῖς κινήσεσιν αὖ τοῦ σώματος ἕτερα τοιαῦτ᾽ ἐνόντα. τεάϑη 

γιγνόμενα, ἃ δὴ δι᾽ ἀριϑμῶν μετρηϑέντα δεῖν αὖ φασὶ ῥυϑ- 
μοὺς καὶ μέτρα ἐπονομάξειν, καὶ ἅμ᾽ ἐννοεῖν ὡς οὕτω “δεῖ τοερὲ 
παντὸς ἑνὸς χαὶ πολλῶν σχοπεῖν" ὅταν γὰρ ταῦτά τε λάβῃς 

ε » Ἄ)νϑΥῊεκν», Ι «! 25 Χ᾿ -«- « ς « ’ 

οὕτω, τὸτ ἐγένου σοφύς, ήσαν τ΄ ἄλλο τῶν ἕν ὑειοῦν ταύτῃ 

σχοπτούμενος ἕλῃς [, οὕτως ἔμφρων περὲ τοῦτο γέγονας]. τὸ δ᾽ 

ἄπεερόν σ᾽ ἑκάστων καὶ ἐν ἑκάστοις πλῆϑος ἄπϑοιρον ἑχάστοτε 
- - - Α 2 δ τ »)4) 7. .ἢ ει͵ ,) 3 

σοιεῖ τοῦ φρονεῖν καὶ οὐκ ἐλλόγιμον οὐδ᾽ ἐναριϑμον, ἃτ οὐχ 
δ, 2 δ δυωο», ) ν» ) Α ’ 9. 2 Ρ 

εἰς ἀριϑμὸν οὐδέν ἐν οὐδενὶ πώποτ ἀπιδόντα. 
ΠΡΩ. Καάλλιστα, ὦ Φίληβε, ἔμοιγε τὰ νῦν ἐεγόμενα εἰρη- 

χέναι φαίνεται Σωχράτης. 

ΦΙ. Κὰἀμοί γ᾽. αὐτὰ ταῦτα" ἀλλὰ τί δή ποτε πρὸς ἡμὰς 
ὃ λόγος οὗτος νῦν εἴρηται καὶ τί ποτε βουλόμενος; 

ποις τθοσγο τὩβῃ πευδέραῦ ποίδε; ὅροι 
ΔΓΘ τη 8108] γγορογίίοπδ. ὅθε Ρ]αί. 7'- 
ῃιρβ 806, Β, δπἃ Οἴἴοογο᾽ 5 ἰΥΔ}5]Δ0]10}. 

ὅταν γὰρ ταῦτα κ. τ᾿. ὁ) Το ρᾶϑτ- 
τἰοῖθ γὰρ τρλυῖκβ [Π6 τοβατηροη οὔ δῃ 
ἱπεοιρ]οῦθ᾽ ΒΘ; ΐθῃ06. ΤᾺΘ δῺ 6515 
Ὀοίνγθθῃ τότ᾽ ἐγένον σοφός, δπὰ ἔμφρων 
γέγονας, 8. 8 ΡΟΟΥ νΘΥΌ4] οΟΠ ΤΥ νΆΠοδ, 
δηά [Π6 ἴθῃ868 ΔΓ δ ὑΔΏ ΡΘΪΥ οἤοβθῃ, ὅταν 
λάβῃς, ἐγένου .. ὅταν ἔλῃς, γέγονας. 
ΙΔ] θδυμ ἰγαη δία ἔπ δ8ὲ ογὰ ὉΥ 
ἐφυακίε8᾽" ὙἈΪΟΝ πΟΙ]ὰ ΔΉΒΥΟΥ [0 γεγο- 
νώς ἔσει. ᾿Εγένον τῆλ ὃὉ6 ἀοίοηἀοὰ 
ΌΥ ἴπ6 γγο}} Κπόνῃ 8866 οὗἩ ἐπ δογίβί; 
φοΟΙΏρΡδΓο παρέσχοντο ἴῃ 46, Ε. [1 ει 
νογὰβ ε οὕτως---γέγονας νγογα οταϊ θᾶ, 
ὨΟΌΟΔΥ νγοι]ὰ τοΐβ ἐμὰ, 1 πᾶνθ (01. 
Ἰογοὰ (πὸ Βοάϊεοῖβῃ ἴῃ ὅταν τε [ὉΣ 
ὅταν δέ, δΔηὰ ἴῃ τῶν ἕν ὁτιοῦν ἴοΙ τῶν 
ὄντων ὁτιοῦν. Τδὶ 8 Ὑείΐου οδὴ ἰΐ 
6 ᾿ἴκοβ, ὈΓΘΔΚ ηἷ8 βθηΐϑθησθ 80 848 (0 
Εἶνθ ΠΙΟΤῸ ΘΙΏΡἢδΔ5818 ἴ0 {Π6 βθοομπά μα], 
ΌΥ ἰηϊτοἀποίωρς ΒΌΟΪ ἰθυταβ 88 ἀλλὰ σύ 
τε χατὰ γοῦν ἀγωνιεῖ τὴν σὴν δίκην, 
οἶμαι δὲ καὶ ἐμὲ τὴν ἐμήν, ἴῃ ΡΙδοθ οὗ 
σὺ τε,-----γγώ τε, πο ομθ Μ}}} ἄδην. 
Βυΐ ποῖ ἴθ. ΒΡΘΆΪΟΥ δορί ψἱ ἃ 

ἈΒΦΟΊΘΑ 8εδοοῖ οἱ {πὸ ΕἀϊίοΥ Β ΜΩϑ. 88 Ὀθθῃ 
ποῖθα ὙΠ] ἀρρϑᾶν ἰῃ ἴδ Αἀάοπῃάδ. 

ὄθῃθυαὶ φγοςφορῖ, διὰ ἰδοὴ ἀρ] 08 ἱΐ 
ἰο ὑπὸ ραγίίσυ! αν ἱπβίδηοα οὗ χτημβὶς, δηὰ 
80 ΓΘΌΓΩ5 ἴο {Π6 ΖΘΏΘΓΑΆΙ τ ]8. Α ὙΘΥΥ͂ 
1616 τοβοχίου ν1}} βθιν [μαὶ ἴπ βιιοῖ 
ἃ 6856 ἴξ δ οοτηϊηθηοοὰ νεῖ “δΔηὰ ἐπ- 
ἀεεά Ὑῃδίονοσ γοῦ ἰδἶζο ἀρ"... 86 τυνου]ἱὰ 
ἢδνο {ῃ6 δἱγ οὗ ορϑηΐϊηῷβῷ οὖ 8016 ΠΟῪ 
ΔΡΡΙΠοδοη ἴῃ ρἷδοα οὗ γϑβυζηϊῃ δ᾽ Ἀ ῬΥθ- 
νἱοῦβ βίδίθιηθηί. 1 Ῥυϑίοσ ὃν ἰο ὄντων, 
Ὀθόδϑαβα ᾿ὁ 18 τηοόγο ᾿ἰκοῖν ὑπαὶ ἃ βουὶῦθ 
Βδου!ὰ βίστ]ο αὲ τῶν ἕν ἔδδη ἴὩνϑηΐ 
τ, ΤῊ Βοάϊ]οίαη ᾽885 δἷϑο περὶ τούτων 
ΠΟ 1 Ῥγοῖου, θοοδιβο ἰδ ἴδ 8 τοογδό 
τοδαϊΐη, δηᾶ 80 {ΠῚ ΟῪΒ τωογο ἀϊβογοαϊ, 
ΟἹ ἃ βαθροοίοα μδ588..6. 

τὸ δ᾽ ἄπειρον] ΤῆΘ τοϑὰθσ ν1}} ποῖ 
ἔδι! ἴοὸ δάτηϊγο [Π6 5Κ11}1]} ΡΙΔῪ ἀροὰ ἴδ 
ποτὰ ἄπειρον, ἐλλόγιμον, δπὰ ἐνάρι“- 
μον. Βίδ!δδῦτα 60 ἌΡ δτοΣ Ζίηι. ὅδ, Ο, τὸ 
ἀπείρους χόσμους εἶναι λέγειν ἡγήσαιτ᾽ 
ἄν τις ὄντως ἀπείρου τινὸς δόγμα ὧν 
ἔμπειρον χρεὼν εἶναι : δηὰ {6 οτγαο]θ 
εἴνϑη ἴο [16 Μορδυίδῃβ, Ὑμεῖς δ᾽, ὦ 
Μεγαρεῖς, οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι ὀῦ- 
τε δυωδέκατοι, οὔτ᾽ ἐν λόγῳ οὔτ᾽ ἐν 
ἀριϑμῷ. ΓΙ 

᾿Κἀμοί Ὑ αὐτὰ ταῦτα) Οοταπιοηΐν Καὶ 

Ἰοεῖ ἰῃ ἰγδηϑιηϊβδίοη ἴγοῃ γάμου. Τὰ τοϊδοίης 
[ΡΟ μον Νοῖθ.] 
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ΣΩ. Ὀρϑῶς μέντοι ταῦϑ᾽ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, ἢρώτηκε 
Φίληβος. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ ἀποκρίνου γε αὐτῷ. 
ΣΩ. Ζράσω ταῦτα, διελϑὼν σμικρὸν ἔτι περὶ αὐτῶν τού- 

των. ὥσπερ γὰρ ἕν ὁτιοῦν εἴ τίς ποτε λάβοι, τοῦτον, ὡς ἔφα- 
μεν, οὐκ ἐπ᾽ ἀπείρου φύσιν ἔδει βλέπειν εὐθὺς ἀλλ᾽ ἐπί τιν᾽ 
ἀριϑμόν, οὕτω καὶ τοὐναντίον, ὅταν τις τὸ ἄπειρον ἀναγχασϑῇ 
πρῶτον λαμβάνειν, [μὴ ἐπὲ τὸ ἕν εὐθὺς ἀλλ᾽ ἐπὶ] ἀριϑμὸν αὖ τινὰ 

Β 

ἐπὶ 
πλῆϑος ἕχαστον ἔχοντά τι κατανοεῖν δεῖ, τελευτᾶν τ᾽ ἐχ πάν- 
των εἰς ἕν. πάλιν δ᾽ ἐν τοῖς γράμμασι τὸ νῦν λεγόμενον λάβωμεν. 

ΠΡΩ,. Πῶς; 

ΣΩ. Ἐπειδὴ [φωνὴν ἄπειρον κατενόησε» εἴτε τις ϑεὸς εἴτε 
καὶ ϑεῖος ἄνϑρωπος, ὡς λόγος ἐν «Αἰγύπτῳ Θεύϑ᾽ τινα τοῦτον 
γενέσθαι λέγων, πρῶτος τὰ φωνήεντα ἐν τῷ ἀπείρῳ κατενόη- 
σεν οὐχ ἕν ὄντα ἀλλὰ πλείω, καὶ πάλιν ἕτερα φωνῆς μὲν οὔ, 
φϑόγγου δὲ μετέχοντά τινος, ἀριϑμὸν δέ τινα καὶ τούτων εἶἷ-- 
γαι" τρίτον δὲ εἶδος γραμμάτων διεστήσατο τὰ νῦν λεγόμενα 
ἄφωνα ἡμῖν" τὸ μετὰ τοῦτο διήρει τά τ᾽ ἄφϑογγα καὶ ἄφωνα 
μέχρι ἑνὸς ἑχάστου, καὶ τὰ φωνήεντα, καὶ τὰ μέσα κατὰ τὸν 
αὐτὸν τρόπον, ἕως ἀριϑμὸν αὐτῶν λαβὼν ἑνί 8᾽ ἑκάστῳ καὶ 
ξύμπασι στοιχεῖον ἐπωνόμασε. καϑορῶν δ᾽ ὡς οὐδεὶς ἡμῶν 
οὐδ᾽ ἂν ἕν αὐτὸ καϑ'᾽ αὑτὸ ἄνευ πάντων αὐτῶν μάϑοι, τοῦτον 
τὸν δεσμὸν αὖ λογισάμενος, ὡς ὄνϑ᾽ ἕνα καὶ πάντα ταῦϑ᾽ ἕν Ὁ 
πῶς ποιοῦντα, μίαν ἐπ᾽ αὐτοῖς ὡς οὖσαν γραμματικὴν τέχνην 
ἐπεφϑέγξατο προσεισεών. 

(οἵ. ΕἸτη8]. αὐ Ἡεναοῖ. 622), διὰ ἴῃ {8 
οἶδοθ [86 Πϊαϊαβ 18 δνυοϊάοἃ ὉΥ {6 
οὔδηρο. Τα μέσα, τος 6 ἀΘβοΥ 068 

ἐμοὶ ταῦτά γε αὐτά. Τῆδ ἤτοι σμδηρθ 
[1 δανθ δἀορίοα ἔγοπι Βοᾶϊ., τ ΐο ἢ 88 
χαί μοι; [Π6 Ξεοοπὰ ἔτοτα Οοἰ ϑ!ΐπ., ΩΝ 
885 ταὐτά γε ὄντα αὐτά. ΒΙΒΠ δῦσα 
[889 8 ὑὐω ν ὙΔΥ͂ ΟὗἨ ἁ ΟΧΡΙδἰηΐης [86 
ταἰϊβρ δορὰ αὐτά---»εν 86 δϑεούδιηι ϑρέοίαξα. 
ἔδοτοσ ὡςᾳ ἔφαμεν] ὦ, 

[μὴ ἐπὶ ΄ς τ΄ ΜΆ Ἰϑϑω 
ἘΚωδὴ ὠνὴν ἄ, κ,]} κ᾿ 
λέγων, μα πλλκά, ἰδὰν 
τά τ ἄφθογγα)] 76 δοιὰ ταΐμοσ τ 

δ γο ὀχρθοίοὰ τὰ ἄφϑογγά τε χαὶ ἄφωνα, 
πὶ τε 58 βοχηϑίζπηοβ σηουοα ἔχζοτῃ ᾿ξ8 Ὁ]Δ66 

54ῈᾺΑ εἠοοῖ οὗ ἔΐπ6 Ἑά᾿ίοτο Μϑ. πᾶβ Ὀδ6ΘῺ 
δοῖδ8 ὙΠ|ι ἄρρολς ἰῃ ἴ6 Αἀδοηᾶδ. 

Ῥιαϊοηΐβ Ῥ.ΣΙΘΌυ8. 

ΒΌΟΥΘ 88 ραγίακίηρ ποῖ οὗὨ νοΐοα δεῖ γοῖ 
οὗ βουῃά, δύο 1π6 ]Ἰἰαυϊὰ8 πο ἢ δίδηᾶ 
το ἀΔῪ Ὀοίγθο σονγ 618 δηα τηυΐθ Θ0ῃ- 
ΒΟ;ΒΏ[β. 

καθορῶν δέ] Βοοδυδθ τγγθ ὁδῃ ΒᾶνΘ πὸ 
ἔσθ οοποθρίϊομ οὗ φωνὴ δχοορὶ 88 ἀϊ5- 
εἰποῦ ἔγοῃη φϑόγγος; τοῦ οὗὨ [Π18 δραῖΐᾷ 
πὶ οαΐ 8150 Κπονίπρ ὈΟᾺ φωνὴ δπὰ 
ὃ ἄφωνον. . 
“μίαν ἐπ’ αὐτοῖς ὡς οὖσαν 8 ὁχ- 

νἰαϊποὰ Ὀγ βιδΠθδαμπι δ5 ὡς οὖσαν μίαν; 

Ἰοδὲ ἰῇ (ΥΔΏΒΤΩἰβ8: 00) ἴγοὰ γάμου. Τἢδ τη ἰββὶηρ 
[Ρυ θποτ᾽ 8 Νοῖθ.} 

2 
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ΦΙ. 

ὦ Πρώταρχε, 
σμιχρὸν ἔμσεροσϑεν ἐλλείπεται. 

ΣΩ. 

Φ]Ι. 

ταρχος. 
ΣΩ. Καὶ μὴν ἐπ᾽ αὐτῷ γ᾽ 

πάλαι. 
ΦΙ. Πῶς; 

ΣΩ. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

Ταῦτ᾽ ἔτι σαφέστερον ἐκείνων αὐτά γε πρὸς ἄλληλα, 
»» δ 3 3. » - τ “ 3 

ἔμαϑον. τὸ ὃ᾽ αὑτὸ μοι τοῦ λόγου νῦν τε καὶ 

- Ἵ « 

μῶν, ὦ Φίληβε, τὸ τί πρὸς ἔπος αὖ ταῦτ᾽ ἐστίν; 

Ναί, τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ πάλαι ζητοῦμεν ἐγώ τὸ καὶ Πρώ- 

ἤδη γεγονότες ζητεῖτε, ὡς φής, 

Χρ᾽ οὐ περὶ φρονήσεως ἦν καὶ ἡδονῆς ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς 
ς ’ ς ’ 2 - « ’ 

ὃ λόγος, ὑπότερον αὑτοῖν αἱρετέον; 

ΦΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Καὶ μὴν ἕν γ᾽ ἑχάτερον αὐτοῖν εἶναί φαμεν. 
Φ]. Πάνυ μέν οὖν. 
ΣΩ. Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἡμᾶς ὃ πρόσϑεν λόγος ἀπκαιτεῖ, 
- ΒΩ « ᾿Ὶ 4 ) εν . , ΄“- 4 2») 

πῶς ἔστιν ἕν καὶ πολλὰ αὐτῶν ξχάτερον, καὶ [πῶς μὴ ἄπειρα 

ἣο ἴ85 1Ἰπ5ἰγδίοα 1015 Ροϑβίου οὗ ὡς 
ὉΥ ϑορλέίεξ, 343, ο. παισὶν ὡς οὖσιν γἱμῖν, 
δΔηᾶ ΟΥΟΥ ΘΧΘΙΏΡ]65; Ὀὰῖ Π6 5ῃοι]ὰ ποῖ 
ἴανὸ αυοϊοα ἴον {18 Ῥάγροβθ Ατἶϑῖ. 
ΟἸοιάςε 266, οἴμοι Σωχράτην (5ϊ.) “Ὧσ- 
περ με τὸν ᾿Απάμαν᾽ ὅπως μὴ ϑύσετε. 

αὐτά γε π. ἀ.) Τΐ8. τηοδη5 {παῖ [80 
ΒΟΥΘΙΆΪ ρϑσίβ οὗ ἴΠ6 148} λόγος Δ΄Θ 601Π- 
βἰδίϑθηξ τ ὁΔο ἢ} οἶδοῦ. ἐλλείπεται, ὦ 
ἴσ πηρεγζοτηιεᾶ, ἐδ ἀοβοϊοηί. 

τί πρὸς ἔπο9] Ειμλνά. 39, Ο. ἐὰν 
μηδὲν πρὸς ἔπος ἀποχρίνωμαι, ἐ.6. ποέδέπρ' 
ἐο ἐλε »υγροδ6. 

Καὶ μὴν ἐπ᾿ αὐτῷ Υ] 4πά γεὲ γοι αγέ 
εἶοδε ὡροη ἐλαΐ ιυλέοῆ, α νοι ταν, ψοι 
λαῦε δέξῃ δοπιε ἐΐππα Ἰοοξίπησ ον. ΤΠ 
Ζυτὶοἢ οὐϊΐογβ αν μ]δοθᾶὰ 84 σδυκ οὗ 
Ἰηϊογγοχαίίου δον 1818 βοηΐθηοο, νοῦ 
"ΤῚ ΘΟΣΊΔΙΏΪΥ Ἰποογγθοῖ; Ὀΐ δ5 16 ΘΟΣ ΟΣ 
ἔοστηυϊα ἰ5 χαὶ μὴν--γς, δηὰ Η ἰ5. οοη- 
Εἰ .8}1} οοπέουμάοα τι [Π6 οΟΙΏΡ6ῃ- 
ἀΐατα οἵ χαὶ, 1 δανθ διίογοὰ ἦ ἰηίο χαὶ 
ϑοοοζάϊηρ]γ. 

πῶς ἔστιν ἕν] ΤΏο ἱτωραάθηοθ οὗὨ [δθ 
ἱ ον ροϊδίΐοη ἐπ (8 ραββᾶρα Ὀθίγα 5 ἴΠ0 
ΔΌΪΠΟΥ οὗ ἰδ, [Ι͂ῃ ρμΐδοθ οὗ Ἰοϊπρ 80ο- 
ΟἸϑίοβ 858 Κ πνῆδὲί ὨυΠΌΟΥ οὗ Κη ψ9 
Δ ἀἰβοογῃ ἴῃ ἡδονὴ δῃὰ φρόνησις, ΒΘ 
ἸΩΔΚ65 Ὠΐπι Θηαιΐθ, ἦοισ ΠΟΥ 8.6 ποῖ 
βία ΏΓΥΑΥ ἰηδοδηϊίο (845 ἰἢ {πόγὸ οουἹὰ 
Ὅὸ α λοιο οὗ ἰμδὶ τΒΙΟΪ 18 δ' ΡΥ Ὧ6- 
ϑῖϊνο,) δῃὰ δραΐη ΠΟῪ οἰξῆθσ οὗὨ [πθχὴ 

88 β80ὴ6 ΠΌΣΠΌΘΥ, 8 αποϑίϊοη ψὮὩΪΟΝ 
ῬΙαῖο ἰτη561 οου]Ἱὰ ποῖ ανα δηβνγογθὰ. 
1 Βανθ πὸ ποοϊίδιίοη ἴῃ σοπάοιηηΐης 
ψἢδὶ ΔρΡΡΘδΥ5 ἴπ Ὀγδοϊτοίβ, δηὰ ἴῃ τηϑκ- 
ἴηρ τίνα ἰπίοστοχαῖνο, τἱίμουϊ τίς ἱξ 
σοῦ Ἱὰ μᾶνο το σχίχηξ ἴο ποτέ. Βυΐ ὄνϑθῃ 
πῶς ἔστιν ἣν χαὶ πολλὰ α. ἑκάτερον ͵5 ἔαν 
ἔγοπι 5δι1ϑἔβδοίοσυ. ΕἸΌΠΟΥ 1 15. ἃ ΟἸΌΤΩΞΥ 
ΨΆΑΥ οὗ δεκίηρ Ὑβδῖ δ ΤΠΟΥΘ ὈΔΙΉΪ 
Αϑκοὰ ἰπ τίνα ποτ᾽ ἀρισμὸν χέχτηται, 
ΟΥ ἴδ ρῥγόοροβθθ 8ἃ αυοϑίϊοῃ ψ ΐοῖ {116 
ὈΡΒΟΙάοΥΒ οὗ [4088 ὅδνο Ὀθθη οομίθηϊςξ 
ἴο ἰεᾶνθ υπμβοϊνοὰ (δήσαο 100, Ὁ, Τοῦ 
καλοῦ παρουσία, εἴτε χοινωνία, ᾿εἴϑ ὅπη 
δὴ χαὶ ὅπως προσγενομένη) ἔον 850 ἴδαὶ 
Ῥαββᾶχζο δ8δου]ὰ 6 τοδὰ. ἴῃ οὖν ἰδχὶ 
ΙῬγοροβο ἴο σοδὰ ἀπαιτεῖ πως, εἰ ἔστιν 
ἕν χαὶ πολλὰ αὐτῶν ἑκάτερον, τίνα ποτ᾽ 
ἀριθμὸν ἕμπροσϑεν χέχτηται τοῦ ἄπειρα 
γεγονέναι. Τμ6 ΤϑβοΠ8 [ὉΓ ἐμ γροϊδῖ- 
ἰῃγ ἑχάτερον δἀπὰ αὐτῶν ἕχαστα δΓΘ 
αυϊῖο οὈνίουθ; [Π6 γεὶ ψογὰ νγὰ8 σϑ- 
Ῥοαίθα Ὀδολαδο οὗ [ἢ6 ρῥγχγονίουῦβ 58510- 
Ῥ]θσωθηΐ, διὰ ἰἰ561 τγῶβ [πουρῆξ ἴο ὃ6 
ἱποοηβίβίθηξ τΐ ἄπειρα; ἴἰο δοροτγὰ 
νυ ἱ τοῦ ἔχαστα νὰ5 οσοηἰτῖνοά. Απὰ 
0 ΤαΒῸ} οὗ 4]1 [ἷ58 ἱποθηυ νυ 15 ἐδδὶ 
ὍἘῈ δᾶγο {Π86 βδπιθ ἰπϊηρα ἀοβὶσηδίοα 
ἐνΐίοο 895 ἔχάτερον, δΔπὰ ΟὨς6 85 ἔχαστα 
ἴῃ δύοβΒ. ΡΥΟΧΙμΣΥ, (πδὲ 84 ϑἰηρὶθ ἀ6- 
ϑἰχηδίίοι τγᾶ8 8ΔΙΪοῃθ Ὠθθα 1] ΟΣ ὈΘΑΥΔΌΪΘ. 
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εὐθύς, ἀλλα] τίνα ποτ᾽ ἀριϑμὸν [ἑκάτερον] ἔμπροσϑεν κέχτη- 
ται τοῦ ἄπειρα [αὐτῶν ἕχαστα] γεγονέναι; 

ΠΡΩ. Οὐὖἶξκ εἰς φαῦλόν γ᾽ ἐρώτημα, ὦ Φίληβε, οὐχ οἶδ᾽ 
ὅντινα τρόπον κύχλῳ πως περιαγαγὼν ἡμᾶς ἐμβέβληκε Σωκρά- 

της. καὶ σκόπει δὴ πότερος ἡμῶν ἀποκρινεῖται τὸ νῦν ἐρωτώ- 
2) Α -Ὁ Δ, 84 ’ - ’ ’ "-“ὠ 

μενον. ἴσως δὴ γελοῖον τὸ ἐμὲ, τοῦ λόγου διάδοχον παντελῶς 

ὑποστάντα, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὸ νῦν ἐρωτηϑὲν ἀποχρίνασϑαι 
σοὶ πάμιν τοῦτο προστάττειν" γελοιότερον δ᾽ οἶμαι πολὺ τὸ 
μηδέτερον ἡμῶν δύνασϑαι. σχόπει δὴ τί δράσομεν. εἴδη γάρ 

ὃ “ -«- 4 “ ς “Ψ ς » τ᾿ , »ΔΥν »Ἢ 
μοι δοκεῖ νῦν ἐρωτᾶν ἡδονῆς ἡμᾶς Σωκράτης, εἴτ᾽ ἔστιν εἴτε 
μή, καὶ ὁπόσ᾽ ἐστὲ καὶ ὁποῖα" τῆς τ᾽ αὖ φρονήσεως πέρι κατὰ 
ταὐτὰ ὡσαύτως. 

ΣΩ. ᾿«ληϑέστατα λέγεις, ὦ παῖ Καλλίου" μὴ γὰρ δυνάμε- 
νοι Τοῦτο κατὰ παντὸς ἑνὸς καὶ ὁμοίου καὶ ταὐτοῦ δρᾶν καὶ 
τοῦ ἐναντίου, ὡς ὃ παρελθὼν λόγος ἐμήνυσεν, οὐδεὶς ἂν ἡμῶν 

3 8φι" 3 Ά 9ᾳ4ῳ, , » 
εἰς οὐδὲν οὐδενὸς οὐδέποτε γένοιτο ἀξιος. 

ΠΡΩ. Σχεδὸν ἔοικεν οὕτως, ὦ Σώχρατες, ἔχειν. ἀλλὰ χα- 
λὸν μὲν τὸ ξύμπαντα γιγνώσκειν τῷ σώφρονι, δεύτερος δ᾽ εἷ- 

"“Ψ “- 4 ’ 392. κ᾿ ς " ᾽ ’ “-- 5 

γαι πλοῦς δοχεῖ μὴ λανθάνειν αὑτὸν αὑτὸν. τί δή μοι τοῦτ 
εἴρηται τὰ νῦν; ἐγώ σοι φράσω. σὺ τήνδ᾽ ἡμῖν τὴν συνουσίαν, 
ὦ Σώχρατες, ἐπέδωκας πᾶσι [καὶ σεαυτὸν] πρὸς τὸ διελέσθαι 
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σ 

διάδ. παντελῶς ὑποστάντα) Ἡανίηρ 
μηγερεγυεαΐν ἑαζέθ νον ρίαοσα αϑ ΨΟῺΡ 
διιοοόδι0}. παντελῶς ατΑ]1865 διάδοχον 
ὑποστάντα 85 ἰδκοη ἰομοῖμοσ. ὙΠ Αἱ- 
εἷς Οτδῖοσβ ανθ χορηγὸς ὑπέστην, ὑπο- 
στῆναι πρατῆρα, ἐπελοντὴν ὑποστῆναι 
τριήραρχον, ὙΠΟ ΔῊ ἰηβηϊίνο ἴο 
[011ὁγ. ἴῃ Χοῃ. 4παδ. ιν, 1, εἴ τις 
ἐδέλει ἀνὴρ ἀγαϑὸς γενέσδαι καὶ ὑπο- 
στὰς ἐπελόντης πορενεσϑαι, ἐπ ογὰδν 
οΥ̓͂ εοῃδίχποξίοῃ 5, χαὶ πορεύεσθαι, ἐϑε- 
λοντὴς ὑποστάς. 

οὐδεὶς ἂν ἡμῶν] ΤῊΘ τοροϊνοὰ ἰοχὲ 
τοϑδὰβ ἂν ἡμῶν δἴϊεν οὐδενός, ἰμ6 ἂν 
Βοΐῃκ Ρδοοὰ σηοϑὲ ῬΘΥΎΘΥΒΟΙΥ ἷπ [ἢΠ6 
ταϊάσὲ οὗ 411 (086 πορδίλνοδ ; ὃδυΐ 85 
ἡμῶν ΘΟΙΑΙΏΙΪΥ ὈΘΙοΩρ5 ἰ0 πο ἢτβέ οὗ 
ποῖ, ὙἯΘ ΤΏΔΥῪ ἱπίον ἰπδὶ ἰῃ6 ποσὰδ 
ἂν ἡμῶν ποτα Ὀοΐι οπἰἰθὰ ἰοροῖμον, 
δὰ πο γχοβίοτοα, δυΐ ἴ0 8 χορ 
Ῥΐδοο. 
τῷ σώφρονι) 1 οδηηοί οχρ δίῃ ΜῈΥ 

15 τὸβ δἀἀοᾶ, Ὁη1655 [ΟΣ Θ τγϑ5 8016 
ουχτοηΐ βαγίηρ πάντα χαλὰ τῷ σώφρονι, 
οὐ ὙὙΒΟΩ Ῥγοίδυομδβ ᾿ἷδΥβ ὉΥ δαάϊηρ 
γιγνώσχειν. ΄ 

ὡκα 4) ζόοι δεείοισεξα ὡροὴ ει αἷΖ 
ἐλὶδ οοποεγραΐίοπ [απα νουγδεῖ) 70» ἐλ 
Ῥπγροδε 0Υ' αϊεοιιδεῖηρ ιὐλαὲ ἴδ (ἦέ δεδὲ 
ΟΥ̓͂ δειπιαπ Ῥοεδδεδεδίοηϑ. (ΟΟτωρδτο Ζαιοῖ, 
χπ,, 944, .., ὅπλα, ἃ [Πηλεῖ φησὶν ὁ ποιη»- 
τὴς παρὰ ϑεῶν προῖχα ἐν τοῖς γάμοις 
ἐπιδοσῆναι Θετίδι. ΤΗ6 ἀϊδόγθηοθ Ὀ6- 
ἔπνόθη ἐπιδιδόναι ἰπ 5ποῖὶ ρϑβϑβαᾶρβθβ, δηὰ 
6 511}]6 σοῦ, 5 ἰπδὲ [86 ΓΟΥΠΊΘΓ 
ΒΡΡΙ]68 ΟἿΪΥ ἰο πιαζέησ ργεβεηβ. Βαυΐ 
ῸΣ [686 ὙΨΟΓΥ͂ ΤΟΔΒΟῚ5Β 8 τῆδῃ οοι]ὰ 
τοί 6 5εἰὰ ἐπιδιδόναι ἑαυτόν. ΤῊΘ 
δαϊοη 5 Ὀοϊτονοὰ ἔγοιη 8 ρβϑββδᾶζθ 
ΟΟΟΌΣΓΪ 84 ἴον ᾿ἴηο5 Ὀσΐονγ, στο ἰδ 9 
τοδϊηρ οὗ 411 δυϊδουἷθεο 15 ἔδωχας; 
αὶ {π18 8 βαϊὰ οὐ ἃ ἰαΐοσ ρογϊοὰ δηὰ 
Ο:60 οοπέδίηοα τΣΐη ΟἿΥ οὐ αἰδίοχαθ 
(. 10, 4.8). ΤἘ6 ῥγϑϑθῃηῖ γϑίθγθηοα ᾽8 [0 

Ω κ 
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τί τῶν ἀνθρωπίνων κτημάτων ἄριστον. Φιλήβου γὰρ εἰπόντος 
ς 4 4 ᾿ ᾿ ᾿ Ἁ ἢ 39 ἐ ἐ ῳῳ } 4 ’ ἡδονὴν καὶ τέρψιν καὶ χαρὰν καὶ πάνϑ'᾽ ὁπόσα τοιαῦτ᾽ ἐστί, 

Ὁ σὺ πρὸς αὔτ᾽ ἀντεῖπες ὡς οὐ ταῦτ᾽ ἀλλ᾽ ἐχεῖν᾽ ἐστίν, ἃ πολ- 
λάκις ἡμᾶς αὐτοὺς ἀναμιμνήσκομεν ἑχόντες, ὀρθῶς δρῶντες, ἵν᾽ 
ἐν μνήμῃ παρακείμενα ἑκάτερα βασανίζηται. φὴς δ᾽ ὡς ἔοικε 
σὺ τὸ προσρηϑησόμενον ὀρϑῶς [ἄμεινον ἡδονῆς γ᾽ ἀγαϑὸν εἷ- 
γαι νοῦν, ἐπιστήμην, σύνεσιν, τέχνην καὶ πάντ᾽ αὖ τὰ τούτων 

“ [4] - - ) 3 2 ν 5 δ ᾽ ᾿ 3 

ξυγγενῆ, ἃ κτᾶσϑαι δεῖν, αλλ οὐχὶ ἐχεῖνα. τούτων δὴ μετ 

ἀμφισβητήσεως ἑκατέρων λεχϑέντων, ἡμεῖς σοι μετὰ παιδιᾶς 
Ε' ἡπειλήσαμεν ὡς οὐκ ἀφήσομεν οἴκαδέ σε, πρὶν ἂν τούτων τῶν 

λόγων πέρας ἱκανὸν γένηταί τι διορισϑέντων. σὺ δὴ συνεχώ- 

θρησας καὶ ἔδωχας εἰς ταῦϑ᾽ ἡμῖν σαυτόν. ἡμεῖς δὲ δὴ λέγο- 
’ ε “«Ψ φ “ 2 « ’ 3 , μεν, καΐξαπερ οἱ παῖδες, ὁτι τῶν ὀρϑῶς δοθέντων ἀφαιρεσις 

οὐκ. ἔστι. παῦσαι δὴ τὸν τρόπον ἡμῖν ἀπαντῶν τοῦτον ἐπὶ τὰ 
γῦν λεγόμδνα. 

ΠΟ ΣΩ, Τίνα λέγεις; 
20 ΠΡΩ. Εἰς ἀπορίαν ἐμβάλλων καὶ ἀνερωτῶν ὧν μὴ δυναί- 

25 ὙἈ «ς Ά 2 ἢ »͵ Ὁ ’ ’ 4 ᾿Ὶ μεϑ᾽ ἂν ἱκανὴν ἀπόκρισιν ἐν τῷ παρόντι διδόναι σοι. μὴ γὰρ 
οἰώμεϑα τέλος ἡμῖν εἶναι τῶν νῦν τὴν πάντων ἡμῶν ἀπορίαν. 
ἀλλ᾽ εἰ δρᾶν τοῦϑ᾽ ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν, σοὶ δραστέον" ὑπέσχου 

’ ’ " Ν -« } ϑ. » ’ ς - » γάρ. βουλεύου δὴ πρὸς ταῦτ αὐτός, πότερον ἡδονῆς εἴδη σοι 
ν.» ᾽ ἢ) ὉΝ Ἁ 4 ’ , 3 Ῥ ’ 

καὶ ἐπιστήμης διαιρετέον ἢ καὶ ἑατέον, εἰ πῃ [καϑ' ἕτερόν] 
τινὰ τρόπον οἷός τ᾽ εἶ καὶ βούλει δηλῶσαί πως ἄλλως τὰ νῦν. 
ἀμφισβητούμενα παρ᾽ ἡμῖν. 

ΣΩ. Δεινὸν μὲν τοίνυν ἔτι προσδοχᾶν οὐδὲν δεῖ τὸν ἐμέ, 
ἐπειδὴ τοῦϑ᾽ οὕτως εἶπες" τὸ γὰρ εἰ βούλει ῥηϑὲν λύδι πάντα 

διἰ8 βγβὶ οοπβοηίίηρ ἴο ποῖά [89 ὁοῃ- ---200Ὁ πιέ. Ῥ]δί. Ερ. Ἰ. χαὶ δὴ χαὶ 
νογβδϊΐοη, 80 ἰμδὲ σαυτὸν ἐπέδωχας 
ψουὰ δ6 84 ᾿υὐΐογουϑ ὨΥΡΟΓΌΟ]Θ. 

τὸ προσρηθησόμενον ὀρθῶς [ἅ. ἡ. 
Υ]] 866 Αἀάοηάδ. 

τέλος ἡμῖν εἶναι!) ἐ6. ἐδα ἐπᾶ απᾶ 
αἷἴηι. 

καθ᾽ ἕτερον] ΤΊΘΓα οδπηοῖ Ὀ6 8 ΙΏΟΣΘ 
ἔοθ 9 ἐδυϊοϊ οὙ ἰβδὴ χαϑ'᾽ ἕτερόν τινα 
τρόπον πως ἄλλως. ΤΠ6 δτϑι το υγογὰβ 
ἬΟΓΟ δἀάροὰ ἈὈΥ͂ 4 δβοιΐδο ψῆὸ ἀΐϊὰ ποῖ 
506 ΝΣ τινὰ τρόπον Ὀοϊοηρβ ἰο οἷός 
ττἴ εἰ. 

τὸν ἐμέ] {.6., πι6, ἐλο ἰδγεαίοπεα οπα, 

τὸν ἐμὲ παρεμνϑεῖτο, -- ἰ.6., ΡΙΔῖο, τῆο 
δὰ Δρρυϑθμοπαϑα σηϊβομίϑέ ἔγοστη Ὠίουυ- 
5ἰι.9. ΤΑεαϊ. 166, Α, γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ 
ἐν τοῖς λόγοις ἀπέδειξε,---ἶ, 6.) Ῥτοίδρο- 
ΤΆ8,) ὙῈΟ ΟΟΙΡ]Δῖη8 οὗ δαγὰ υβ8ᾶρ6. 

τὸ γὰρ εἰ βούλει ῥηθέν] [ὁ ᾿85 ποί 
θοθι οΟὈδβογνϑα ἐπδὲ (μῖ8 15 βαϊὰ ρϑῃθ- 
Υ8}17, δῃὰ ἔχάστων πέρι μα58 Ὀθθῃ τη ΐθ- 
ΔΗ 5]αίοα ἴῃ σοηβοαῦθηοθ. Τὴ 56}860 
6) Ἡ ἤδη πιέη δβαν "ὦ" νοι, ρίδαδε᾽, ἐξ ἀοεϑ 
αισαν ιοἴδο, αἷξ 7έαν ἐπ εὐέγῳ οαδε. 1 
σομἕθβ5 ἐμαὶ 1 δν πὸ σγοδί (αἰ ἢ ἴῃ 
[Π6 ροπαΐηθηθβ οὗ ἐπειδὴ τοῦϑ᾽ οὔ. εἶπ. 
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φόβον ἑχάστων πέρι. πρὸς δ᾽ 
τίς μοι δεδωχέναι ϑεῶν ἡμῖν. 

ΠΡΩ, Πῶς δὴ καὶ τίνων; 
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αὖ τούτοις μνήμην τινὰ δοχεῖ 

ΣΩ,. “μόγων ποτέ τινων πάλαι ἀκούσας ὄναρ ἢ καὶ ἐγρη- 
γορὼς νῦν ἐννοῶ περί 8᾽ ἡδονῆς καὶ φρονήσεως, ὡς οὐδέτερον 

αὐτοῖν ἐστὶ τἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ἄλλο τι τρίτον, ἕτερον μὲν τούτων, 
ἄμεινον δ᾽ ἀμφοῖν. καίτοι τοῦτο γ᾽ ἂν ἐναργῶς ἡμῖν φανῇ 
ΑΝ δ᾽ “ λ, λ Α ς ὃ Α “« - ᾿ 4 Ά 2 9. δ 2 ὮΝ νῦν, ἀπήλλαχται μὲν ἡδονὴ τοῦ νικᾶν" τὸ γὰρ ἀγαϑὸν οὐκ ἂν 

ἔτι ταὐτὸν αὐτῇ γίγνοιτο. 
. ΠΡΩ, οΟὕτως. 

ΛΝ “« . 

) σῶως; 

ΣΩ. Τῶν δέ γ᾽ [εἰς τὴν διαίρεσιν] εἰδῶν ἡδονῆς οὐδὲν ἔτι 
“προσδεησόμεϑα κατ᾽ ἐμὴν δόξαν. Ἱπροϊὸν δ᾽ ἔτι σαφέστερον 
δείξει. 

ΠΡΩ. 

πρὸς δ᾽ αὖ τούτοις] ΤῊΘ Βοϊοἰδη 
[65 αὖ τοῖς, πἜΪΟΝ ἔοστα 15. ἱπδάτηϊββὶ Ὁ]6 
ἮΘΓΘ. Τλο οτἱρίηῃ οὗ {86 ΘΥσοῦ, ὙΒΙΟὮ 
85 66 οοτγτοοίοα ἔγοτα Οοἶβ)., 5. οὗ - 
νἱοῦϑ. 

καίτοι τοῦτό Ὑ ἄν] Τὴ Βοάϊοΐδη 
845 χαίτοι οὕτω γε ἐᾶν, ν ἰοἢ ΟΥ̓ΘΙῚ 
Ομδηροα ἱπίο χαὶ τοιοῦτό γ᾽ ἄν. Βαὶΐ 
1818 Μ11 ποὺ πιθᾶῃ ψηδὲ γὸ γαπῖ. ΕῸΓΣ 
58 6 ΠΑᾺ5 ποῖ γαῖ Ὠβσχηθᾶ (ἢ 5 δοπιεέςίης 
δείέεν, ὯΘ οδπποῖ 580 “ἰἶ ἰδ βῃου]Ἱὰ δ8ρ- 
ῬΘΔΥ 500}, Ὀπΐ οἰἴθον “1 ἀπν ϑιοὴ 
ἐλίὶπρ 5ιου ἃ ἀρρϑαν" τσ ον του]Ἱὰ γο- 
φυΐγα τι, οΟΥ “Π {Π15 {πΐπρ Βιου]ὰ δρ- 
ΡΘατ᾽,. 48 γε 5 ἴῃ ἴπ6 Ὀο5ι ΜΒΝ., 1 
8 ϑαιοϊίεαὰ ὮγΥ ΟΥΟΙΙ ἱπέο 8 6ΟΥ- 
τοοϊοη: Ὀαΐ χαὶ---ς Ἰιθδὴ8 “πα δε- 
165", πογθδ5 χαΐτοι---γε 5 θαυϊναϊθηὶ 
ἰο “πᾶ γεὲ νοι; πιιιδὲ αὐπηιῖζ", πὩΐο ἰδ 
100 ῬΓΤΟΡΘΓ ἰγαπδίοῃ. 1 ἐπογϑίοσο γοΐδὶπ 
τοῦτο ἔτγοιη ἔπ ᾿ηξογίοσ ΜΒ... Ὀαὶ δά- 
οΡΐ γε ἔγοιαῃ {δ Βοαϊοΐδῃ. 

[εἰς τὴν διαίρεσιν [π ογάον ἴο μοί 
τα οὗ [89 δι Κυγασάπθϑα οὗ βαγίηρ : πἸΘ 
8}8}1 ποὲ πϑδηΐ {16 εἴδη οὗἁὨ ρ]βδβατο [ο 
ΒΕΙΥ6 ἴ6 Ῥύγροβα οὗ διαίρεσις", (85 
Ἰδουρἢ ἴΠΩΥ Βαὰ ἴο Ἰοοκ ἴον ἐμθ εἴδη 
ἔγϑί, δοὰ ἔδϑῃ ἴο Ὀορὶη διαιρεῖν ἰηΐο 
[Π056 ὙΟΥΥῪ εἴδὴ) Ἀ5 ὙΓ601} 85 ἴ0 Θβ08 06 
[πὸ πο ἸΘ Δ Ὁ]6 ΔΥΒΏ 685 οὗ ἔδ6 οοῃ- 
δἰγιοίίου, 1 γοβδογίοἃ ἰὸ ἐπ οχροάϊοηξ 
οὔ ἰακίηρ τῶν ὉΥ ἰἰβοιε δδὰ ποῖ 88 [ὴ6 
δτιΐο]ο οὗ εἰδῶν. Βυϊ (Πϊ5 νὰ ἴοο 
νἱοΪοπὶ ἃ Ρῥγοοδοάϊηρ. ἔ ΠΟῪ δοίΐονα 
[δὲ ΔῺΥ αἰθὴρ ἴο σϑοο οἶ 6 ΟἹ 656] ἢ 

Καλλιστ᾽ εἰπών, οὕτω καὶ διαπέραινε. 
φ 

ἴο εἷς τὴν διαίρεσιν 58. 8 νγαδίθ οὗ ἔτη 
οἡ τογὰβ σ  ϊοῦ ἀο ποὶ ὈοΙοηρ ἴ0 [Π6 
δυαῖδοσ. ὙΒοβα 80 υπάογβίαηα, “εἴδη 
ἔογ {π6 Ῥάτροβα οὗ διαίρεσις", Ὑ111 5ΔῪ 
[δὲ ἰγδηβροβίϊίοῃ σουϊὰ Ὧδ ἃ τ]ὰοΣ 
Γοιηθᾶγ; δὲ δοογαίοβ ἰηΐοπὰβ ἰοὸ ρὶνθ 
ἋΡ ἰδ6 διαίρεσις ἐδεοῦζ, δὰ ποῖ τρθτο 
ΒΟΙῚΘΒ ὈΒΓΠΟΌΪΔΥ Τηθ808 ἰονγϑγὰβ ἰπδί 
θπὰ. 

προϊὸν δ᾽ ἔς. σ. δείξει] ΤῊ ῥγονοσδίαὶ 
Ἔχργοββίου ͵ἴ8, αὐτὸ δείξει, ἐδέ δυεηὲ 
οὐ πιαζε ἐδπίπρε εοἶεαγ. Ἐπὶ χὰ ἈΓ6 

ἰο]ὰ [μᾶὲ Βοῃ δείξει ἀπὰ δηλώσει δΓ0 
πιϑοὰ ἰπ ἐὴ6 5816 ΤΩΔΏΠΟΥΣ ὙΣΠουΐ αὐτό. 
ΤῈ6 Εγβδί οσοῦῦβ ἴῃ Αὐἱδί. ἔγορδ, 126], 
ὙΓΈΟΥΘ, ΒΟΥΓΘΥ͂ΘΤΙ, μέλη πιδὺ 6 {π6 50Ὁ- 
οοῖ, δπᾶὰ ἴῃ Ἠογοαοίμβ 11, 83, ὙΏΘΓΘ 
διέδεξε (Ὁ]]ονγ5 {Ππ6 παρθυβοπαῖ ἀπέβη. 
ΑΙ! [ὴ)6 οΥδοσς ἰπβίβῃοοβ αἀποίθα ἃγὸ οἵ 
δηλοῖ οὐ ἐδήλωσε. [ἢ ἐπογοίογο ἐπὶ8 15 
ἃ Υο8] ἱπβίδῃσο, 11 8 ἃ ὙΘΥΎῪ ΤΆΓΘ 0Π6. 
7 ͵ἰθ. πποογίδίη Ποῖον ἐδο τηΐηρ τ οἢ 
ἷ ἴο ΒΗΘ ᾿ἰ5617 6 ἔμ ἄλλο τί τρίτον, 
ΟΥ {86 οογγθοίμϑββ οἵ ϑοογαδίεβ' δόξα, 
ὅτι οὐδὲν ἔτι προσδεησόμεϑα χ. τ δ. [᾿ 
ΟἾΠΟΥ ο8580, δὶ ἰδ {86 τηϑδηίΐηρ οὗ ἔτι 
σαφέστερον, ΜΟΓΘ δὲ ῥγθβθηΐ ποίίμρ 
8 σαφέςῦ ΙΓ ἰξὲ Ὅ6 Βοϊὰ μαὲ ἔτι ὃ6- 
Ἰομρδβ ἴο προῖόν, ἐπΐ5 15. ΟὨ]Υ δάτη5510]8 
1 εἰς τὸ ἔμπροσθεν οΥ δοτηα δαπίνδιθηΐ 
ΡὮΓΑΒΟ 6 δΔἀάοὰ ἰο ἐ. Α ΜΒ. οὗ πὸ 
ΔΌΓΠΟΥΜΥ ρἶνοβ δέ τι. 1 δβοῦ]ὰ ρῥγοΐδσ 
προϊόντι δέ, “Εἰ τ }} ΔΡῬΘΟΘΥ τοῦθ οἶ68Γ- 
Ιγ (υβοίβορ 1 δ τἱρηῦ) 85 1 ρμτοοοϑᾶ". 
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ΣΩ. Σμίχρ᾽ ἄττα τοίνυν ἔμπροσθεν ἔτι διομολογησώμεϑα. 
ΠΡΩ. Τὰ ποῖα; 

ΣΩ. Τὴν τἀγαϑοῦ μοῖραν πότερον ἀνάγκη τέλεον [ἢ μὴ τέ- 
λεο»] εἶναι; 

ΠΡΩ, Πάντων δή που τελεώτατον, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Τί δέ; ἱκανὸν [τἀγαϑό»]; 
ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; καὶ πάντων γ᾽ εἰς τοῦτο διαφέρειν 

τῶν ὕντων. “ 

"}} 

ΣΩ. ὙΤόδε γε μήν, ὡς οἶμαι, περὶ αὐτοῦ ἀναγκαιότατον 
εἶναι λέγειν, ὡς πᾶν τὸ γιγνῶσκον αὐτὸ ϑηρεύει καὶ ἐφίεται 
[βουλόμενον] ἑλεῖν καὶ περὲ αὑτὸ κτήσασϑαι, καὶ τῶν ἄλλων 
οὐδὲν φροντίζει [πλὴν] τῶν ἀποτελουμένων ἅμα ἀγαϑοῖς. 

ΠΡΩ, οὐκ ἔστι τούτοις ἀντειπεῖν. 

ΣΩ, Σκοπῶμεν δὴ καὶ κρίνωμεν τόν 9᾽ ἡδονῆς καὶ τὸν 
φρονήσεως βίον ἰδόντες χωρίς. 

ΠΡΩ. Πῶς εἶπες; 
, ) 5 ιν “- ς “- ,. ἢ Ι 3)» [2 ΣΩ. ἤΐητ ἐν τῷ τῆς ἡδονῆς ἐνέστω φρόνησις, μην ἐν τῷ 

αν - , 5. .Ἂ"ν 

τῆς φρονήσεως ἡδονή. δεῖ γάρ, εἴπερ πότερον αὑτῶν ἐστὶ τἀγα- 
ϑόν, μηδὲν μηδενὸς ἔτι προσδεῖσθαι" δεόμενον δ᾽ ἂν φανῇ πό- 

3) 2» φ-ἅῳφ,ὡ, 33 »») , ςζ »ν 2 , 21 τερον, οὐχ ἔστι που τοῦτ᾽ ἔτι τὸ ὕντως ἡμῖν ἀγαϑόν. 

ΕΙ 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐν σοὶ πειρώμεϑα βασανίζοντες ταῦτα. 
ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 

[ἢ μὴ τἔέλεον]) Νο οὔθ ἴῃ [ΐβ8. 56}505 
νου Δ9κ “βοῖποῦ [Π6 1664 οὗ Θοοὰ 
ὨΘΟΘΒΒΆΣΙΥ τωρ] ἃ ἱποουωρϊοίθη 688)". 
Απὰ γοὶ {Π|8 ὨΟΏΘΘΏΒΘ Π45 Ὀθθῃ ἰοΐϊ 
ὈΠΟΒΔΙ]Θηροα δβἷίηοο [6 τονὶνϑ] οὗ 16 6 Ὑ8, 
ΠΑΥ͂ ΔΒ δ0 ἈΘΙΔΔΡ5 Οὐ} πᾶν ἰδ6 
Ῥιο]οτΐθδ. Αποῖδθοῦ ονἱάθης δααϊοη ἷ5 
τάγασόν. ἘῸΣ σῖ τἀγασὸν νγγθ ταυβῖ 
ππἀογβίαπα ἐστί. Βυΐ ἐμάὲ (0 ἔγυθ 
οοπϑέγποίίοι 5 ἀνάγκῃ . . εἶναι ΔρΡΡΘΑΥΒ 
ἔγοιῃ [89 ΔΗΒΎΓΟΥ, ἴῃ ὙΠΙΟΝ 411 [6 Μ853. 
Εἶἷνο διαφέρειν. Α ἰμἱγτὰ ἱηξογροϊδιίοι 
αἰεῆρυτοθ {Π6 οἶδαβθ ὡς πᾶν τὸ γιγνῶ- 
σχον αὐτὸ “ηρεύει χαὶ ἐφίεται βουλό- 
μένον ἑλεῖν. ᾿Εφίεμαι 8 δοπιοίίπηθ5 [0]- 
Ἰοπεὰ ὈΥ ἐπ6 ἱπδηϊἧνο 85 ἴῃ Εατγ. 705 
δὲ1, εἰ φιλεῖν ἐφίεμαι; Ἀαὰϊΐ 5δοθ οη6 
σῆ0 ἀϊὰ ποὶ Κπονν {δπΐ8, δαρροβοὰ αὐτοῦ 
ἰο 06 πηἀογίοοα, δβὰ ἱπίτοἀποορα βου- 
λόμενον ἴο φονογῃ ἑλεῖν. 

πλὴν τῶν ἀποτελουμένων ἅμα ἀγα- 
θοῖς ἰ5Β 1[ηὴ0 γτοδϊηρ οὗ 4}} ΜΗΒ5. δηά 
Ἑαϊοηθ, 845 ΓᾺΡ 858 1 Κπονγ; ϑηᾶὰ 086 
οαἱοῦ ππάογίακθα ἴο οχρίαΐη ἰΐ, δηὰ ἢἰδ 
ΟΧΡΙΔΩΔΌΟΩ ὧβ οομητηθηἀοὰ ὈΥ Δποίδοσ. 
Βυΐ νὰ τᾶν Ὀ6 αυἰΐϊ6 οογίαΐη ἐπδὲ 80- 
ογδίθϑ 18 ἰηΐοπαδαὰ ἰο βαν, ἔπϑῦ τη οδῦθ 
ἴῸΓ πὸ οΟἿδοΥ γϑβυ δ ἤδη ΒΌΘΟΝ 88 810 
ἴῃ 1δοπιβοῖνοβ κοοὰ. ὙΥῺΥ ἴπθη σγοργο- 
δοπί ἰἴτὰ ἰηἰτοἀυοίηρ, 859 [Π6 8016 οὗ- 
θεῖβ οὗἨ πιο} 8 οΑγΘ, οὐδεν τοϑ} 5 ῥ͵ὸ- 
ἀυςοοὰ αζοηρ τοδὶ σοοά {πἰηρεῦ 1 δεαὰ 
ΟὯ6Θ ρτοροβϑᾶ ἴο σδῃοοὶ πλὴν δηὰᾶ ἴο τοδὰ 
ἀλλ᾽ ἢ ἀγασῶν. Βαϊ (μῖ8 νἱοϊοηξ σμδηρ8 
ἷφ. ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ. “«4πέίχιιπι οδὲέϊηεῖ. ΤῊ 
ἱπιγυβίοη οὗ πλὴν δδ8 πιδὰθ ποῃβ886Π56 
οὗ ἃ 5ἰρῖο δηα δδϑὺ βϑηΐθῃοθ. 

πότερον] υϑοὰ ΠΟΙΕ Δπὰ Θ᾽ βθυῆοσο 85 
---- ὁποτερονοῦν. 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

ΣΩ. ᾿Αποχρίνου δή. 
ΠΡΩ. Ζ1ἐγε. 

ΣΩ, Ζέξαῤ ἄν, Πρώταρχε, σὺ ζῆν τὸν βίον ἅπαντα ἣδό- 
μενος ἡδονὰς τὰς μεγίστας; 

ΠΡΩ. τί δ᾽ οὔ; 
ΣΩ, ἸΑρ᾽ οὖν ἔτι τινὸς ἄν σοι προσδεῖν ἡγοῖο, εἰ τοῦτ᾽ 

ἔχοις παντελῶς; 
ΠΡΩ. Οὐδαμῶς. 

ΣΩ,. Ὅρα δή, τοῦ φρονεῖν καὶ τοῦ νοεῖν καὶ λογίζεσϑαι 

[τὰ δέοντα], καὶ ὅσα τούτων ἀδελφά, μῶν μὴ δέοι ἂν τι; 
ΠΡΩ. Καὶ τί; πάντα γὰρ ἔχοιμ᾽ ἄν που τὸ χαίρειν ἔχων. 
ΣΩ. Οὐχοῦν οὕτω ζῶν ἀεὶ μὲν διὰ βίου [ταῖς μεγίσταις 

2Ὁ 

5 

ἡδοναῖς] χαίροις ἄν; 
ΠΡΩ. Τί δ᾽ οὔ; 

ΣΩ,. Νοῦν δέ γε 

Πρώταρχε] ὦ δβοθπὶβ ἰο 6 οι θὰ 
ποτ οἡ δοοοπηΐ οὗ {88 Ὀχγοποῦμ Ὀασίηρ; 
ῬΙδορα δέου [1:6 ϑὴθ οὗ {26 ρϑύβοῃ 
δαάγοβϑθα, σῇ οὴ ἴθ 508] οἰτηοΣ στ 6 ἢ 
[86 ΒΡΟΔΚΟΥ γβὶ [ΌΣΠΒ ἴ0 Πΐτη, ΟΥ̓́ΤΩΔΙΚΘΒ 
8) ΘΒΡΘΟΙΑΙ ΔρΡΡΘδΪὶ ἴο Ἠΐῃι. 

[τὰ δέοντα))] Εΐνα 11π638 Ἰονγθῦ ἀόντῃ 
(Π6 ᾿15ὲ οὗἨὨ Ἰπηδη [8] ῬΟΥΘΓΒ ΟΥ̓ Δ 1168 15 
ρϑίῃ ρίνϑῃ ἃ8 γοῦς, μνήμη, ἐπιστήμη, 
δόξα ἀληϑής. ΟΥὨ [πὲ 1ἰ5ὲ ἴξ Ὑ111 Ὀ6 
ἔπη ἴο Βροᾶκ ψῆθη νγ͵ὸ δοθ ἰοὸ ἔξ: 
Ὀαΐ 4 (τὰ 56.865 ΠὉ]]ονγ5 ἱπητη θα δ οὶ Υ 
ὌΡΟΣ ἴδ6 5δουμᾶ ὁῃ6, νον ἰ4}1168 
ῬΓΘΙΓ δχϑοῖν Ὀοϊῆ ἴῃ Βα Ὀβίδῃ66 διὰ 
ΟΥ̓ΟΥ δνδν τπᾶὲ ὈΘίογΘ 5: 1. τὸ φρο- 
νεϊνεεφρόνησις. 2. τὸ νοεῖντε-δ. μνήμη 
οὗ ρϑϑβὶ {πίηρ5, Ὁ. δόξα οὗ ζαϊατό. 8, τὸ 
λογίξεσϑαιτεελογισμός. 1. Οοπδοϊοιδηξεδ 
Οὐ Φηπιεάίαίε Πεγοεόρέζοη. 32. Τλε Κε- 
»γεδεηέαξίυς ͵γαοσιΐν. 8. 7ηζεγέηπος, ποὶ 
Ἰορίοδὶ, θὰ ἰῃ 5 Ἰοτγοδί {γρ6. 1 δὴ 
ομΘ ΜΠ] σοιηραγο (δΐϊῳ ρδϑϑαᾶρθ τὶ (ἢ6 
οἰ οΥ, δ6 Μ''΄}1 866 ΤῊ τὰ δέοντα οὐρδὲ 
ἴο Ὀ6 τοὐοοίεἃ πιϊοὰΐ μοϑίϊδίίοι. 

μῶν μὴ δέοι ἄν τι) Το ΜΆ. Βᾶνθ 
μηδὲ ὁρᾶν τι. ϑΟΥΘΓᾺΙ ΒΕΠΟ] ΑΓΒ. ΠΑΥΘ 
Ρτοροβϑᾶ ἰο οἤδηψχε ὁρᾶν ἰπίο ὄναρ, Ῥαΐ 
ΠΟΥ 411} ΔΡΡΌΘΑΓ ἴο ἰθᾶνθ τι, το ἴῃ 
[815 σΆ586 σοῦ Ἱὰ ὍΘ. ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἰὼ ΟὙΘΟΚ 
8856. 1 τοδᾶάβ {8 οογγθοϊΐοῃ ἴῃ [86 
γϑαγ ᾽δὅ; Ὀαΐ, ὉΠ1685 ΤΥ ΤΗΘΙΏΟΥΥ [8115 
τὴ6) [86 1μεἰρχῖς Εαϊοα ὉΥ Ο. Ε'. Ηοττ- 
ΤἸΏΔΙ ΔρΡΡρΟδγοα ἴῃ ᾽δὅά. ΑΠΥ οπ6 ὙΠΟ 

[καὶ μνήμην καὶ ἐπιστήμην καὶ δόξαν) 

[45 ἐμαὶ Εαϊοη τ }} 866 ἴῃ Ηδγγιμ πη 5 
Ῥγοίδοα (ἢ ὠδηὴθ οὗ ἴῃ βοβόϊατ ἴὸ 
σόϊ δ6 δἰγὶθιιΐοβ [86 οιηθπάδίου. 1 
ΔΙῚ ὑῃ80]6 ἴ0 Χ608}} ἱΐ, Ὀυΐ 1 σοῃίοββ 
{μ8| 1 ἤδνθ Ὅθοῃ Ὀδαΐθη ὉΥ δὲ ἰβδοῖ 
ΟὯΘ Υ68 7. 

[ταῖς μεγίσταις ἡδοναῖΞ}) Ενϑῃ 80}- 
Ροβίηρ ἰπαὶ Ριδίο οουϊὰ 86 χαίρειν 
ἡδοναῖς ἴῃ ἔδο 5θη56 οὗ ὀηγοψίηρ ρῖεα- 
Φιιγό8, ἴῃ6 τγοσὰϑ τ. μ. ἧ, δῦ ποι ῃίηρ 
ἴο ἴΠ6 ΡῬύγροβθ, (ὉΣΓ ἔθ πιοιηξ Ἀ85 
Ὀ66Π ΔΙΡΤΟΔΑῪ τηϑηῇ!οηθα, δηὰ [ἢ Αγ 
οὗ 1ηῖ5 ρδϑβαᾶρα .5, ἰδδὶ δα πουἹὰ Ὀ6 
πῃ 84 οοπέϊπειιαϊ 5ἰαῖθ οὗἨ Ρ]6Ά5:.0---8ηἋ 
ΠΘΥΘΡ ΟἿΟ6Θ ΚΙΩΟΥ͂ ἴΐ. 

γοῦν δέ γε] 11 μδ5 Ῥθ6π ββθυγῃ ΘθΟνΘ 
{παι ἴθθγο 8 88 δχϑοῖ ΘΟΥΓΘΒροπάθηοο 
Ὀοΐνγθθη {86 βογὶθβ Εἶνθιη ἴῃ 186 δρηΐθποθ 
βορίπηΐης "Ὅρα δή, δηὰ ἰδὲ φμΐο οὐ- 
σαγ5 ἰπ (86 δγχζυσιαηξ σοτητηθηοΐηρ τ ἢ 
πρῶτον. Βυΐ 1τπ6 [ἰδὲ πον Ὀθίογο 8, 
[ποῦ 50 Ἰῷοἢ ΠΘΒΓΟΓ ἴο ἰδ ἰδϑδί, 
[88 50 ΒΌΘΝ οοηρταΐϊγ. Απὰ ἱπάοοα ἱΐ 
8 Ὑγόγδὸ {Π8Π ΠΏΘΟΘΒΒΑΡΥ; [ὉΓ Ὑ8Π8ῖ 
δοτί οὗὨ τοδϑοῃίηρ 185 {183 (4.5 γοῦ ἀο 
ποῖ ρΡοββ8688 ΜΘΙΏΟΣΥ, Κηονϊοᾶρο, δηᾶ 
Βειϊοῖ, γοὰ οδηηοῖ ΠΟῪ ὙΓΠΘΙΒΘΥ γοῖι 
ΔΙΘ ἴῃ Ρ]ΘΑΒΌΣΘ ΟΥ ποῖ, Ὀθοδι86 γοῖ 
ἢδνα πο ΟΟηβοϊουβηθβ8.") ΑΚ] ἐμαὶ Ῥδίο 
πτοίθ 5 Νοῦν δέ γε μὴ χεχτημένον 
πρῶτον μὲν χ. τ΄ ξ. Α8 Β6 888 ΠῸ 
νοῦς, [0 οδημοῖ πᾶνθ φρόνησις, ΒΊΟΝ 
ὧδ 8 δαί οὗ νοῦς. 



ΘΑ ΠΛΑΤΏΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

μὴ κεχτημένον [ἀληϑῖ], πρῶτον μὲν τοῦτ᾽ αὐτό, εἰ ἢ χαίρεις 
ἢ μὴ χαίρεις, ἀνάγκη δή πού σε ἀγνοεῖν, κενόν γ᾽ ὄντα πάσης 
φρονήσεως. 

ΠΡΩ. ᾿Ανάγκη. 
Ο ΣΩ. Καὶ μὴν ὡσαύτως μνήμην μὴ κεκτημένον ἀνάγκη δή 
πού σε μήϑ᾽ ὅτι ποτὲ ἔχαιρες μεμνῆσϑαι, τῆς τ᾽ ἐν τῷ παρα- 
χρῆμα ἣδονῆς προσπιπτούσης μηδ᾽ ἡντινοῦν μνήμην ὑπομένειν" 
δόξαν δ᾽ αὖ μὴ κεκτημένον [ἀληϑῆ] μὴ δοξάζειν χαίρειν χαί- 
ροντα, λογισμοῦ δὲ στερόμενον μηδ᾽ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ὡς 
χαιρήσεις δυνατὸν δἶναι λογίζεσθαι, ζῆν δ᾽ οὐκ ἀνθρώπου βίον 
ἀλλά τινος πλεύμονος ἢ τῶν ὅσα [ϑαλάττια] μετ᾿ ὀστρεΐνων 
ἔμψυχά ἐστι σωμάτων. ἔστι ταῦτα, ἢ παρὰ ταῦτ᾽ ἔχομεν ἄλ- 

Ὁ λως πως διανοηθϑῦραι; 
- ΠΡΩ. Καὶ πῶς; 

ΣΩ. Ἶαρ᾽ οὖν αἱρετὸς ἡμῖν βίος ὃ τοιοῦτος; 
ΠΡΩ, Εἷς ἀφασίαν παντάπασί με, ὦ Σώκρατες, οὗτος ὃ 

λόγος ἐμβέβληκε τὰ νῦν. 
ΣΩ. μήπω τοίνυν μαλϑακιζώμεϑα, τὸν δὲ τοῦ νοῦ μετα- 

λαβόντες αὖ βίον ἴδωμεν. 
ΠΡΩ. Ποῖον δὴ λέγεις; 
ΣΩ, Εἴ τις δέξαιτ᾽ ἂν αὖ ζῆν ἡμῶν φρόνησιν μὲν καὶ νοῦν 

καὶ ἐπιστήμην καὶ μνήμην πᾶσαν πάντων κεκτημένος, ἡδονῆς 
Ἑ δὲ μετέχων μήτε μέγα μήτε σμικρόν, μηδ᾽ αὖ λύπης, ἀλλὰ τὸ 
παράπαν ἀπαϑὴς πάντων ἂν τῶν τοιούτων. 

πού σε μήθ᾽] πον μηδὲ ἴ5 [Ὧ6 τοδὰ- 
πᾳ οὗ ἴδ09 ΜΗΒ. Βα ἰδ ἰξ ὨΘΟΘΒΕΑΥΥ ἴ0 
ἰηβοῦξ [6 Ρσγοποῦῃ, δηὰ δίδ]] δυι τν 88 
τὶρμὶ ἴῃ Ηΐ5 γϑὶ αἰ οη θη 6 οΠδηροὰ 
μηδὲ ἱπίο μήτε. ΤΉΘτΟ ἴβ Ὧ0 τϑββοῃ 
ΜΓ ὮῪ μὴ μεμνῆσθαι 5ῃουϊ]ἃ τϑοοῖνθ τοῦθ 
δἴγο88 ἴμδη μὴ δοξάζειν οΥ μὴ λογίζε- 
σϑαι! (ἴον Τβουρῆ νψὸ Βδανθ μηδὲ ἷπ 
(Π15 1δ8ὺ ἰπβίδησθ, [26 ἐποὶ δου θη" ΟΥ̓ 
(8180 ποῖ" ταΐεγβ ἠοὲ ἴο δυνατὲν εἶναι 
λ., θαΐ ἰο εἷς τὸν ἔπειτα χρόνον). 

[ἀληϑη}} ΤὴΘ σϑαβοι ἔου ραξείηρ ἄλη- 
ἢ ἐπ Ὀγδοϊκοὶβ 18 [ῃδὲ αν δόξα, μοί θ ΟΣ 
[4150 ΟΥ̓ ἐγτιι6, τγουἹὰ βαῆοο πρὸς τὸ δὸ- 
ξάζειν χαίρειν, ἀηᾶ, πῆότο ἔμοτο δ ὯΟ 
νοῦς, ἴ6Υ6 οδῃ ὃδ0 πο δόξα. 

ἰϑαλάττια")] ΠΥ Ῥ]αἴο πιδὰ οδγοϑὰ ἰο {6} 

;18 ἰπδὶ 5861 35) ᾿ἰνοὰ ἰῃ [806 508, ὯἮθ 
ψΟῦὰ ποῖ Βᾶνθ ἄοῃθ 50 ὉΥ͂ ΡΙδεΐπῃ δῃ 
δἀ͵οςοίξνα γῆ γ6 ἰΐ 16 ουξ οὗἩ οουδίγαοίίου. 
ἫΘ που]Ἱὰ δὲ 1εδϑὲ αν τυ ἔθη ϑαλάτε 
τια ὄντα. Τιοἱ 8 τπογοίοσο ᾿ἰϑᾶνο [δ 
δοτασηθηΐδίουβ ἴο ἀθοῖάθ, θη ΓΠΘΥ 68, 
Μ ΠΟΙ ἴδ 586ὴ80 56 ὅσα ϑαλάττιά 
ἐστιν ἐμψυχά, οΥ ὅσα ἐμψυχά ἐστι 
“αλάττια. 

μεταλαβόντες) ἐσ. ἐν μέρει λαβόν- 
τες. ΟὐὈτρδία ὈΘ]ΟΥ ὅϊ, Α. 

πάντων ὧν] 1 ἢδνο Βιρρ] 6 ὦν, ππΐοῃ 
ἐβ τοαυϊγεὰ ὈΥ͂ ἔπ Σ]65 οὗ {πΠ9 Ιδηρσυδρο. 
Νοὲὶ οὐδῷ δὴ ᾿ἰηΐξουίΐου Ὑσὶοῦ που ἃ ΒΥ, 
μὴ μετέχων ἀλλ᾽ ἀπαϑής. ΤΒΘ 57]- 
14 019 τῶβ δβογοα ὈΥ ἰμδὲὶ τε ᾿γ6- 
οοἀδοὰ ἱϊ. 



ΠΛΑΤΏΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. οΆ, 

ΠΡΩ. Οὐδέτερος ὃ βίος, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε τούτων αἷ- 
ρετός, οὐδ᾽ ἄλλῳ μή ποτε, ὡς ἐγῷμαι, φανῇ. 

ΣΩ. Τὶ δ᾽ ὃ ξυναμφότερος, ὦ Πρώταρχε, ἐξ ἀμφοῖν συμ-- 22 
μιχϑεὶς κοινὸς γενόμενος; 

ΠΡΩ, «Ἡδονῆς λέγεις καὶ νοῦ [καὶ φρονήσεως]; 
ΣΩ. Οὕτω καὶ τὸν τοιοῦτον λέγω ἔγωγε. 
ΠΡΩ, Πᾶς δήπου τοῦτόν γ᾽ αἱρήσεται πρότερον ἢ ἐχδίνων 

ὁποτερονοῦν, καὶ Ἱπρὸς τούτοις γ᾽ οὐχ ὃ μέν, ὃ δ᾽ οὔ. 
ΣΩ.- ἸΜανθάγομεν οὖν ὅ τι νῦν ἡμῖν ἐστὶ τὸ ξυμβαῖνον ἐν 

τοῖς παροῦσι λόγοις; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὗν, ὅτι τρεῖς μὲν βίοι προὐτέϑησαν, τοῖν 

δυοῖν δ᾽ οὐδέτερος ἱκανὸς οὐδ᾽ αἱρετὸς οὔτ᾽ ἀνθρώπων οὔτε Β 
ζώων οὐδενί. 

ΣΩ. Μῶν οὖν οὖχ ἤδη τούτων γε πέρι δῆλον ὡς οὐδέτερος 
αὐτῶν εἶχε τἀγαθόν; ἦν γὰρ ἂν ἱκανὸς καὶ τέλεος καὶ πᾶσι 
[φυτοῖς καὶ] ζώοις αἱρετός, οἷσπερ δυνατὸν ἦν οὕτως ἀεὶ διὰ 
βίου ζῆν. εἰ δέ τις ἄλλα ἡρεῖϑ᾽ ἡμῶν, παρὰ φύσιν ἂν τὴν τοῦ 
ἀληθῶς αἱρετοῦ ἐλάμβανεν ἄκων ἐξ ἀγνοίας ἤ τινος ἀναγκης 
οὐχ εὐδαίμονος. 

ΠΡΩ. Ἔοικε γοῦν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν. 
ΣΩ. Ὡς μὲν τοίνυν τήν γε Φιλήβου ϑεὸν οὐ δεῖ διανοεῖ-: 

σϑαι ταὐτὸν καὶ τἀγαϑόν, ἱκανῶς εἰρῆσϑαί μοι δοκεῖ. 
ΦΙ. Οὐδὲ γὰρ ὃ σὸς νοῦς, ὦ Σώχρατες, ἔστι τἀγαϑόν, 

ἀλλ᾽ ἕξει που ταὐτὰ ἐγχλήματα. 

ἐξ ἀμφοῖν συμμιχθείς) ἐε., διὰ τὸ 
συμμιχϑῆναι. Ὑπΐβ τ)δ86 οὗἁ ἔπ 9 Ῥατεϊοὶ 1] 6 
5 ὙΘΥῪ ἐγοαποηΐ ἰῃ Ῥ]δο. Οὐταρδσο Κρ. 
δ06, Β, προϑυμούμενος ἀσχημονῶν γέ- 
λωτ᾽ ὀφλήσω,---ἰδ.,) διὰ τὸ προϑυμεῖ- 
ὅϑαι. ἴπ ἴδ9 ποχὲ βϑηίθῃθθ χαὶ φρο- 
γήσεως ἰ5. δ πιδηϊοδι ᾿πίογροϊδίϊοη. 

καὶ πρὸᾳ τούτοις γεὲ] ΤῊ ΐδ 6 οοτῃ- 
ΣΩΟΙΪΥ πηδογοίοοί ἴ0 τ68η αἀπα δεδί(έδ; 
Βαΐ ἐδ ἰ5β ονυἱάϑης ἐπαὶ ποι πϊορ δὰ ἀιίξομδὶ 
5 5ἰδίθα. ΚΒ: Πδυτ 5 ἀσίθηςο οὗ ἷΐ, 
ἰποίτο αἰχιε υἷε ργαωοσεαεηξέξ πᾶς σοηΠγ- 
φιαῖων εἰ αιρείμν, ἷδ ΟἿΪΥ ἰγ6 85 ἴο 
εοπβεηαξεν, ΏΘΤΟΔδ αἰβεῖμν ᾽5 (86 ροΐπΐ 
πῃ αποβίΐϊοη. οἱ οὐδοῦ ο πηάοτ- 
δίδῃ 8, Ἐἦπ αὐάαιίίοι ἐο ἐδοδ6 ζένεαε ([ἴ0 
Ὀμτηχοα): δυΐῖ (ΐ8 πουἹὰ παν Ὀθθη 
ἐχείνοις, δΔηὰ, Ὀδδίᾶθ8, ΒΟῪ οδῃ ἃ ΏΔῈ 

οἦοοεε δοίδ οουίγατθα, [Π6 πητἰχοὰ δὰ 
86 τοϊχρὰ ἰορμοίποῦῦ 1 οδπηοῖ ὉρΠοϊὰ 
ΤΩ ΟἾὟΩὨ [ὈΥΣΠΟΡ δβοϊαἰΐοη οὗ {8 αἱΐ- 
βου, ἴον “ἴῃ δὰ ϊζίο ἴ0 ἸῺΥ ἔγίοπϑ 
ΠοΥΟ" πουῦ]ὰ Ὀ6 πρὸς τοῖσδε. Α.5 ΒΟΙῚΘ 
δααϊπΐοη 5 ἰηπίοπαθά, ἐδθ ΟἾΪΥ οοη- 
οοἶνϑὉ]6 δααϊξΐουῃ ἰο "ΘΥΘΤῪ ὈΟΑῪ γ7ὶὶ]}} 
ΘΠοοβθ 18 11{6᾿, 8 "δηὰ οὁ;6 δῃηᾶ 4]] 
ὙΪΙ ὈΘΑΡ τὴθ οὐὖξ ἰπ βαγίηρ 50. ΤῊ 
τοϊριλ Ὀ6, χαὶ προσσήσεται τούτοις γ᾽ 
οὖχ ὁ μέν, ὁ δ᾽ οὔ. 
᾿[φυτοῖς καὶ) ζώοις] Ηο αἴϊογνγαγὰβ δα 5, 

εἰ δέ τις ἡμῶν, δΔηὰ 15 ονϊάοηεΥ (μη κ- 
ἴῃς οὗὨ ζῶσα ᾿ἈΡ86}]9 οὗ οδοῖοθ, δῃὰ ροβ- 
δοβϑϑὰ οὗ ἰηΐοι]οςῖ. [0 ͵8 ἐπογοίοτο εἱχἢ 
ἔἶππθ [650 φυτὰ ποῖ πϑοὰϑα οὔξ οἵ 
(πὸ ἰοχί. ᾿Ανάγχη οὐχ εὐδαίμων 15 ὁῃ6 
οὗ [86 ΤΩΔΏΥ ΘΌΡἨΘΙηἰδηδ ἴοσγ Μαάπο88. 

σ 
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ΣΩ. ὙΤάχ᾽ ἄν, ὦ Φίληβε, ὅ γ᾽ ἐμός" οὐ μέντοι τόν γ᾽ 
ἀληϑινὸν ἅμα καὶ ϑεῖον οἶμαι νοῦν, ἀλλ᾽ ἄλλως πως ἔχειν. 
τῶν μὲν οὖν νιχητηρίων πρὸς τὸν χοινὸν βίον οὐχ ἀμφισβητῶ 
[πω] ὑπὲρ νοῦ, τῶν δὲ δὴ δευτερείων δρᾶν καὶ σχοπεῖν χρὴ πέρι 

Ὦ εἰ δράσομεν. τάχα γὰρ ἂν τοῦ χοινοῦ τούτου βίου αἰτιῴμεϑ᾽ 
ἂν ἑκάτερος ὃ μὲν τὸν νοῦν [αἴτιον), ὃ δ᾽ ἡδονὴν [εἶναι], καὶ 
φ δῚ 4 3 ’ 2) ϑ98ῳω,, ὯΝ Ὁ ὔ οὕτω τὸ μὲν ἀγαϑὸν τούτων ἀμφοτέρων οὐδέτερον ἂν εἴη, τάχα 
9. ἋἊᾺ , ’ ς ’ ’ » -« ᾽ ᾿ ᾽ δ᾽ ἂν αἴτιόν τις ὑπολάβοι πότερον αὐτῶν εἶναι. τούτου δὴ πέρι 

καὶ μᾶλλον ἔτι πρὸς Φίληβον διαμαχοίμην ἄν, ὡς ἐν τῷ μιχτῷ 
τούτῳ βίῳ, ὅ τί ποτ᾽ ἔστι τοῦϑ᾽ ὃ λαβὼν ὃ βίος οὗτος γέγο- 

« 4 Γ᾿ 4 } ’ δ [4 Α 3 ν᾿ - ’ 

μεν αἱρετὸς ἅμα καὶ ἀγαϑὸς, οὐχ ἡδονὴ ἀλλὰ νοῦς τούτῳ ἕυγ- 

γενέστερον καὶ ὁμοιότερόν ἐστι. χαὶ χατὰ τοῦτον τὸν λόγον 
Ψ 2 οἴτ᾽ ἂν τῶν πρωτείων οὐδ᾽ αὖ τῶν δευτερείων ὕδονῇ μετὸν 

ἀληϑῶς ἂν ποτε λέγοιτο. πορρωτέρω δέ ἐστι τῶν τριτείων, 
εἴ τι τῷ ἐμῷ νῷ δεῖ πιστεύειν ἡμᾶς τὰ νῦν. 

ΠΡΩ. ᾿«λλὰ μήν, ὦ Σώχρατες, ἔμοιγε δοκεῖ νῦν μὲν ἡδονή 
σοι πεπτωχέναι χαϑαπερεὶ πληγεῖσα ὑπὸ τῶν νῦν δὴ λόγων" 
τῶν γὰρ νικητηρίων πέρι μαχομένη κεῖται. τὸν δὲ νοῦν, ὡς 
ἔοικδ, λεκτέον ὡς ἐμφρόνως οὐκ ἀντεποιεῖτο τῶν νιχητηρίων" 
τὰ γὰρ αὐτὰ ἔπαϑεν ἂν. τῶν δὲ δὴ δευτερείων στερηϑεῖσα 

οὐκ ἀμφισβητῶ [πὼ}}] 1( ἰ5. αἰῆουϊ! 
ἰο δοοουηΐ (ὉΚ πῶ ἰπ (8 Η͵δοθ, (Ὁ ἢθ 
ον: ἘΠ} Σϑηουῃοθα (ῸΓ ονοῦ ἴΐ9 οἷ᾽ τι5 
οἵ νοῦς ἴο ἴπ6 ἢγδί ῥγἷζθ, δῃὰ σοηϊθηβ 
ΟὨΪΥ ἴον ἴη6 βϑοοοηᾶ. Ῥουῆαρθ {Π6 τὸ- 
δΟΡΥΑΙΪΟΏ ΤΏΔΥ δθ δοοροιηίοθα (ὍΣ ὈΥ͂ 15 
τηθοϊΐου οὗ ἐἰι6 εῖος νοῦς. {Π6 τοϊδίϊοη 
οὗἩ νηΐο ἴο {Ππλὶ οὗἨ τῇδ ἐδ δδοστγαγὰβ 
ἐγοδιθὰ οἵὐἁὨ Βυΐ ἴπθη δρδὶῃ ἰἔ τηΐ9 δὰ 
ὑυδοῃ ἱπϊοπαθὰ, ἢ6 τψουϊὰ βοδυο  Υ ἤδνθ 
υδοὰ (ἴθ 'νογὰ8 πρὸς τὸν χοινὸν βίον: 
δὰ δ᾽ιοκοίον ὙὮΥ οομσδθ [6 δγ- 
δασπιοπὶ τ]ὰ δὴ δου πουσὶὶ δρουῦ βουὴ 
οὐδοῦ νοῦς ἢ 1: τον Ὀοϊΐονο πῶ ἰὁὸ ὃθ 
8 ΘΓ τοργοάυοίϊίΐου οὗὐἠ [π6 ρῥτϑεθάϊης 
τῷ ἰη ἄμ ἐσβητῶ. 

αὐτιῴμεθ᾽ ἂν) 866 Αὐάοπάκ. 
οὔτε---οὐδ᾽ ανἹ]Ἱ ΟΥ̓ {ἰῖ8 ςοποὶιταοείίου 

δὲ} Ὀδυ κὶνθε εἶα οὶ οὐνΐη ᾿ῃϑῖδ 668 : 
Ῥλωεδ. 48. ο; Ζαῖιος 880, Α ; δεν. 608, Β: 
διὰ. ἀ8θ, Β; ἴγοῃῃ ποῖ ἰδ Δρρθδγ8 
ἰδδὲ διιμουρ οὔτε--οὐδὲ 5 ἰηδάπι5- 
αἰῦ]6., οὔτε ---- οὐδ᾽ αὖ οΥ οὐδέ γε ἰς 
οογζϑοῖ. 

μετόν)] Α5 γοὰ οδηποὶ 880 λέγεται 
ὦν, δαϊ λέγεται εἶναι, γοῦ νοπϊὰ Π6ΓΘ 
δχρϑοὶ μετεῖναι, ποῖ μετόν. Βα μετὸν 
οδπιθ ἰὼ δ Ἰοοϊκοά ὕῤροῃ 85 δἰπιοβί 8 
ποῖ, 80 [δαὶ ἴπ λέγοιτ᾽ ἂν μετὸν τὸ 
πηὰογβίαηα [Π6 ἰηβηϊτἷΐνο εἶναι. ΤῊυ9 
ἰη 2αια 900, Ε, τ τοδὰ: Ὡεοῖς δὲ 
οὔτε μέγα οὔτε σμιχρὸν τῶν τοιούτων 

Ψν ἐροῦμεν. 
με ρῦν μέν] Εμο Βοάϊοίαπ 885 το μέν, 
πὲ 1 {πἰηῖς ἰὲ 15 δὴ δοοϊάθηξδὶ οπιϊΞδίος, 
ἴον 106 οΟρροϑβίξοῃ 15 Ὀοΐτννθοῃ (μἷ8 3γϑέ 
ὑυὑουὶ διὰ αποέλεν, τῶν δὲ δὴ δευντε- 
ρείων---. 

σοι πεπτωκέναι) σοὶ οὐπηοὶ Ὀοϊοῃρ, 
ἴο πεπτωχέναι, ἴον ὑπό σον ἐ5 (Π6 ῬΓΟΡΕΥ 
εοῃδίγυοϊοι δον πίπτειν. Νοῦν δὴ ἐξ 
Ὀοϊους ἰὸ πληγεῖσα, ἕοτ (πο δοογαίθβθ 
86 δροηῖ, διὰ λόγοι ἔδθ ᾿ηβιγαμηθιΐδ, 
τουἹὰ ὃ τοδὰθ ἰοὸ εὔδηρα ῃἷδοθβ. [Ιΐ 
6 αἰδϊῆοιι!ε ἴὁ ΣΔῪ τΠπδὶ δουἹὰ Ὀ6 ἀοῃθ 
ΜΠ ἰἢ86 πογὰ, 1ῖῸὉΓ ἰξ ἀοδθβ ἠοΐ Ιοοὸῖκ 
᾿ἰκο δῷ ἱμιογροϊαιΐου. ὲὰ Ῥ]δίο τσῖϊθ 
ὑποπεπτωχέναιῦ 
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ἡδονὴ παντάπασιν ἄν τινα καὶ ἀτιμίαν σχοίη πρὸς τῶν αὑτῆς 
ἐραστῶν" οὐδὲ γὰρ ἐκείνοις ἔτ᾽ ἂν ὁμοίως φαίνοιτο καλή. 

ΣΩ. Τί οὖν; οὐχ ἄμεινον αὐτὴν ἐᾶν ἤδη καὶ μὴ τὴν ἀκρι- 
βεστάτην αὐτῇ προσφέροντα βάσανον χαὶ ἐξελέγχοντα λυπεῖν; 

ΠΡΩ. Οὐδὲν λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ᾿Αρ᾽ ὅτι τὸ ἀδύνατον εἶπον, λυπεῖν ἡδονήν; 
ΠΡΩ. Οὐ μόνον γε, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἀγνοεῖς ὡς οὐδείς πώ 

σε ἡμῶν μεϑήσει, πρὶν ἂν εἰς τέλος ἐπεξέλϑῃης τούτων τῷ 
λόγῳ. 

ΣΩ. Βαβαὶ ἄρα, ὦ Πρώταρχε, συχνοῦ μὲν λόγου τοῦ λοι- 
ποῦ, σχεδὸν δὲ οὐδὲ πάνυ τι ῥᾳδίου. νῦν γὰρ δὴ φαίνεται δεῖν 

[ἄλλης μηχανῆς], ἐπὶ τὰ δευτερεῖα ὑπτὲρ νοῦ πορευόμενον, οἷον 
βέλη ἔχειν ἕτερα τῶν ἔμπροσϑεν [λόγων] 
χαὶ ταὐτα. 

ΠΡΩ. Οὐκοῦν χρή. 
ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 

πειρώμεϑα τιϑέμενοι. 
ΠΡΩ. Ποίαν δὴ λέγεις; 

ἔστι δ᾽ ἴσως ἔνια 

τὴν δέ γ᾽ ἀρχὴν αὐτοῦ διευλαβεῖσϑαι Ο 

ΣΩ. Πώντα τὰ νῦν Ὄντα ἐν τῷ παντὶ διχῇ διαλάβωμεν, 

μᾶλλον δ᾽, εἰ βούλει, τριχῇ. 
ΠΡΩ. Καϑ᾽ ὃ τι φράζοις 

ῥᾳδίου] ΤΟ Ῥοδὶ Μ55. πανὸ ῥάδιον ; 
Βαΐ 16 μὲν δον συχνοῦ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴ0 
1ὴ6 σομαϊιδῖνο ἴῃ ἔδνοῦῦ οὗ ἴπ6 ΟἷΠΘΥ 
χολάϊΐηρ. [πῃ ΘΟΥτΔΟῃ ἰοχῖ, να δᾶνθ 
ῥᾳδίον πάνν τι νῦν. 

νῦν γὰρ δὴ κ, τ΄ ὁ) Βαϊ [86 οπαθίνυ 
ἷδ ὯῸ τῆρῦτὸ αἰ ἤσαξ πον (δη δὶ δΔηΥ͂ 
οἶπον ἔθ; Ὑμοτθαβ τὸ πδηΐ νῦν νἱτἢ 
φ. δ. “τἪὌ τηθὲ ποῖισ Ὀορΐπ ἃ ΠΟῪ ἈΓ- 
βαπιοι ", ἘΒδοϑιιβ 16 τηϊβρ᾽δοοὰ πάνυ 
τι δβϑοιηθα δὴ ΔΎΚνΔτα ἀθδίηθῃοθ, ΒΟ Ιὴ6 
δου ῦθ Ὀγουρὴῦ ἐδ νῦν ἱπίο 180 ἢγπί 
δϑηΐθῃοο, δὰ οοπίγίνοα χαὶ 85 ἰδ ὃδ6- 
εἰπηΐηρ οὗ [π6 ποχί. 

δεῖν [ἄλλης μηχανῆφ)} ΤΙιἱ5 18. ἃ δἰη- 
Κύϊαν οομδίταοϊοη οὗ δεῖν, δί ὁπο6 νυ» ἢ 
8 οηϊνε δηὰ δὴ ἰηδηϊονο; ἰ ΤΩΔΥ Ὀ6 
βαϊὰ πὶ 45 [6 ἄλλη μηχανὴ οοπϑὶπίδ 
ἴπ ἔχειν β. ξ., (ἷ5 ἰ8 δαἀοα ὈΥ ΜΑΥ οὗ 
οχρδηδίίΐουη. Βυΐ ͵8 ἐπθγο 8ΠῪ ὈΘδυΐ 
ΟΥ ῬΓΟΡΥΙΟΙΥ ἰῃ βαοῦ ἃ ΠΙΔΏΩΘΥ οὗ νντῇῖ - 
ἴω 2 Ρ]αῖο ἱπιϊέδίθα ἐπ ἔγοθάοι, ονϑῃ 
1ηὴ6 [ἴσϑῃδθ, οὐ δοσζωσῆοῃΒ οοηνουβδίίοι, 

» 
αν». 

ἱἦ γοῦ π΄}. Βυΐ ἰ5. ἐδλὲδ [Ο]ΘΓΑὉΪ6 ὄνϑῇ 
ἧπ ΘΟΙΏΟΝ ΘΟΩΥΘ Βα 0η, ΟΥ ἷω ἐξ 1Π6 
δ᾽ ̓ Ρ5Ποα ἰδ: οὗ πποαυορίρα τπθη ὃ Αραΐῃ 
Ὑ0Ὸ ἢἴαγο δῃποῖδοΣ ϑυσῇ ρζοαδίησ περζέρεπος 
ἴῃ βέλη ἕτερα τῶν ἔμπροσϑεν λόγων. 

ΠΠῶΞ γὰρ οὔ!] Τῆς ἰ5. ρίνϑη ἴῃ [86 
ΒΟΟΪΚΘ 845 [86 ΔηΒοῦ ἴ0 βοογδίθβ. Βαΐ 
Οὐκοῦν χρὴ ἷβ [068 ΔΙΒΎΟΘΥ, δηὰ Πῶς 
γὰρ οὔ; ἰα βοογδίεβ᾽ δϑβθηῖ. Χρὴ [8 
10 δηΒοΡ ἴο δεῖν... πορευόμενον ον 
ἔχειν, ΒηοΐΒοΥ Ῥγοοῦ οὗἨ [89 ΒραΥΟυβῃ 988 
οὗ ἄλλης μηχανῆς. 

διευλαβεῖσθαι πειρώμεθα τιθέμενοι 
Τυγηθηθ5 οὔθ οὗ {πὸ δαϊοῦβ τ [Π6 
Θχοῦβ6 [ὉΓ ἃ ᾿οδγηθὰ ποίθ ἴο ΗΘ ἰἢδὲ 
νοῦς δηὰ ρῥδγ οὶ ρ᾽ 65 8οπιθῖϊπι6 5 Ομ δηρΡΘ 
πδηᾶβ. βυγοΙΥ ἴἃ ποοάρα ποὶῖποῦ Ηδίη- 
ἀοτέ δὰ αουρίδιῃη, ποῦ ϑοῃθῖογ οὐ αΓο- 
Βοτίαθ ΟΟΥ ἢ 3, ποῦ οί. οἢ [ἢ 
ΡΒ ρϑηΐδ ἰπ Ταυγὶα ἴο δον {πᾶ γοῦὺ 
6Ά1) ΒΥ ΟἾΔ ρεγσμτο γἱάσηδ, ΟΥ τίξο 
»ῬέΥΟΌΡΥΕΗδ. Ἰτ οοβῖβ τόσο οἶογίὶ διευ- 
λαβεῖσθαι ἴδῃ τίϑεσϑαι. 
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ΣΩ, “άβωμεν ἄττα τῶν νῦν δὴ λόγων. 
ΠΡΩ. Ποῖα; 

ΣΩ. ὙΤὸν ϑεὸν ἐλέγομέν που τὸ μὲν ἄπειρον δεῖξαι τῶν 
ΡΝ Α 3 ’ 
ὥντων, τὸ δὲ πέρας; 

ΠΡΩ, Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Τούτω δὴ τῶν εἰδῶν τὰ δύο τιϑώμεϑα, τὸ δὲ τρίτον 

δ 2 “« ᾽ ᾿ , ," 2 ἐξ ἀμφοῖν τούτοιν ἕν τι ξυμμισγόμενον. εἰμὶ δ᾽, ς 2 
ὡς ἔοικεν, 

ἐγὼ γελοῖός τις [ἵἴκ]ανος, τά τ᾽ εἴδη διιστὰς καὶ συναριϑμού- 
μενος. 

ΠΡΩ. Τί φής, ὦ ᾽γαϑέ; 
ΣΩ. 
ΠΡΩ. “,ἕγε τίγος. 

ΣΩ. 

Τετάρτου μοι γένους αὖ προσδεῖν. 

Τῆς ξυμμίξεως τούτων πρὸς ἄλληλα τὴν αἰτίαν ὅρα, 

καὶ τίϑει μοι πρὸς τοῖς τρισὶν ἐχείνοις τέταρτον τοῦτο. 
ΠΡΩ. Μῶν οὖν σοι καὶ πέμπτου προσδεήσει διάκρισίν 

τινα δυναμένου; 

ἄπειρον . . πέρα5] [ΐ ἴ8 ονϊάθηιϊ [δῖ 
(π6 πέρας δηὰ ἄπειρον οὗ 16, Ο, ἀγα ἀϊ- 
ἔογοηΐ ἔσγοπι [8056 ΠΟῪ Ὀτουρὶ Του γϑγά. 
ΙῺ 1Πη6 ΓΟΥΠΊΟΥ οδ86 (ΠΟΥ ΟΧΡΓΘ85 [6 
᾿ηἀοῆἶηϊο τὰ] 6 οὗ [ῃ6 ἱπάϊν[ἀυ8}"» 
δηὰ (86 ἀοῆηϊ 6 ΠΌΡΟΥ ΟΥἁὨ βΒρϑοΐϑθβ: ἴῃ 
[6 Ιδἰΐοῦ, π6 πη] πιο ἃ Ὠδίιγα οὗ 8]} 
40} } 7 δηὰ αὐδην ἴῃ 186 βδὐβίγδοϊ, 
δηᾶ [Π6 ἀοῆηΐϊΐα ρυοροτ 085 οὗἉ ἐπ 6 858πὶ0 
ἴῃ οχ σης ἐπίηρ8. Βυΐξ ἴῃ οί 68568 
γγὸ ἤπὰ {πὲ ἴ89 οϑοοὶς οὗ (ἢ πέρας ἰδ 
ΔΗΔΙΟΖΟΙΒ; ἴδδῇ Κπον]ϊοᾶρσο ἴῃ ἀϊΔ] οίἶο 9 
διὰ 116 ἴῃ ῬὮΥ 5105 τὰ (δ6 τοδὶ οὗ ἃ 
οογίδϊη 1ἰτ δι] ο. 

πέρα] Ἡοϊηπάοτέ δηὰ βοἢ] οἰ οττωδοῆοΥ 
ΔΘ ὉΥ͂ ΠΟ 6808 [0 δ [0] ονοα ἴῃ 
τοδϊηρ πέρας ἔχον. Α5 ΒόὄοΚΗ τὴρ μεν 
ΟΌΒογνο5 ἴῃ ἰμὲφ Ῥμοΐαιιδ, [80 Ορροϑβὶΐθ 
ΡΟΥΤΟΣ ἴο 1π6 ἄπειρον 18. ποί ἴπδὲ νη ΐοὴ 
8 ᾿ἰγαεϊϊοά, πὲ τὲ τ πϊοἢ ᾿ἰπιϊ5. ὕ- 
1.588 ἯΟ ΚΘΟΡ πέρας ἮΘΓΘ᾽ 168. ἔγοπι 
[πΠ0 ῥτοροβοᾶ δάάϊοη, δἀπὰ Ἵδηςοὶ ἔχον 
ἴῃ ἔνο βϑυι δοασθηΐ Ρ]Ασ65, γ79 ΤΏΔΚΘ ΠΟῚ- 
5686 οὗ [ἴΠ6 Ὑ2016 ἀϊερείδιοι. 

Τούτω δὴ τῶν εἰδῶν] 1 Βανο δἀορίοὰ 
δια) δῦ 5 Θπιθηἀδίΐζοη, Ὑο ἢ ἴπΠ6 6οη- 
ἰοχὶ τρϑῖζοβϑ ὩθΟθβϑᾶΥΥ. ἐωμο6Γ 5 ἸΑΥ͂ 
ἄοτγῃ ἐπθ686 ἔτγγο, ἃ5 ὕπνο οὗ ἰἢθ ΟἸΔ5568 
τοαυϊτοα." Βαϊ ἴῃ [ἢθ τηδη θϑεν ὁΘΟΥ- 
Τορί δοηΐϑμοθ Ὑγδί ἢ (0]]οὐγβ, βοιηϑί βίην 
1688 γγϑὰκ δηᾶ ἢδὶ ἰμδη γελοῖός τις, οὐχ, 

ἱχανῶς χατ᾽ εἴδη δ. ἰδ' πδηϊοᾶ. ΤῊ 
Βοά]εοίαη "85 ἱχανὸς τά τ' εἴδη. ΙΕ ἰ5 
ῬτΟΌΔΌΪΟ ἐπδὺ ἴῃ [6 διομοῖγραὶ ΜΆ, {Π6 

ἰοχὲ γδὴ ἔδ8: ΓΕΛΔΟΙΟΟ ΤΙΟΑΝΟΟ, 
ἐ.ε. γελοῖός τις ἄνθρωπος, δπὰ ἐμαΐ Βοτηθ 
βοῦῖθο ὑἐπουρδΐ [παὶ ἴῃ ΙΘΟΑΝΟΟ ἢ8 ΒΒ 
ἱχανός. ὙΠ οἿΟΥ νδγίουβ γολάϊηρ τά τ᾽ 
ἈΡΡΘΔΓΒ ἀοοϊ 6] γ ρτοίθγδ Ὁ] ο χατά, ἴῸΓ 
Ὧ6 5 Θπἀβανουτξορ ποὲ (0 βορῆγϑίθ ἐλέπδ 
ασοογάδιρ ἐοὸ ἐλεὶν ἀίπαε, Ὀυϊ ἴο ρμοϊπξ 
οὔὐϊ ἀϊδποι Κἰηᾶθ, δηὰ πο ἰο σορϑδὶ 
[Π6 σαίλ!οσιθ οὗ ἰμβθ. Οἱ [86 Ὑ80]6 
{Π0γ6 8 [{{|||6 νἱοίθποθ ἄοπο ἴο {6 
οἸάαβὲ ἰοχί, δηὰ ποίμίπρ Ἰοῖδ υμϑαϊὰ ΟΥ 
βϑἰὰ ἱπιρυορευΎ, ἷπ ἐμ6 τοδάϊηρ : εἶμὶ 
δ᾽, ὡς ἔοιχεν, ἐγὼ γελοῖός τις ἄνθρω- 
πος, τά τὶ διϊστὰς χαὶ σνναριϑ. 

πρὸς τοῖς τρισίν] ὅθ6 Αἀάοπᾶδ. 
Μῶν οὖν] Τηΐῖς αυοπίίΐοη δὰ [ἢ6 

ΔΏΒΊΟΥ αἴνοη [0 ἰΐ δὰ οὗ ἱπιροσίδῃςσθ, 
Ῥοΐης ἱπίτοδυσοᾶ ὈΥ Ρ]αίο ποῖ ΟὨΪΥ 85 
ΔῺ ΘΧΑΙΏΡΪ6 οὗ [πο οδτὸ σηΐοῆ 5 τα- 
αυΐδὶϊθ ἴῃ ΘΥΘΙῪ αἀϊαϊθοϊίΐς ῥγοοθδβ ἴο 
Ιοᾶνθ τὸ αἰδποοη ππποῦοοα τῆϊοῆ 
ΤΏΔΥ 61} ἰουγαγὰβ ἃ οοτῃρ]εῖθ οἷ 8559108- 
ἐ(ἰοη, Ὀπΐ 5111] τῇοτο Ὀδοδαβα ἰΐ Βοῦνθ5 
ἴο Ὀτίης οὐἱ ἴῃ 15 {1}1 5ἱᾳπίσδηοο {ἢ 
αἰτία τῆς ξυμμίξεως. Ηδὰ {15 ἰδίαν 
ὈΘΘῺ 8 Τηθῖ0 ἀβοηΐ, οη6 Ὑου]ὰ ὀχροοεῖ 
ἐπα σουσηίοτεδσοηί ἴο Ὀά 4150 τηϑῃϊοηοᾶ : 
Ῥαϊ δοογδίθαὲε οὐβοσνυίης ἴῃ 5 ἱτοπὶςδὶ 
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ΣΩ, Ταχ᾽ ἄν" οὐ μὴν οἶμαί γ᾽ ἐν τῷ νῦν. ἐὰν δέ τι δέῃ, 
συγγνώσει πού μοι σὺ μεταδιώχοντι [πέμπτον βίον]. 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

ΣΩ. Πρῶτον μὲν δὴ τῶν τεττάρων τὰ τρία διελόμενοι, τὰ 
δύο τούτων πειρώμεϑα, πολλὰ ἕκατερον ἐσχισμένον καὶ διε- 
᾿σπασμένον ἰδόντες, εἰς ἕν πάλεν ἑκάτερον συναγαγόντες, νοῆ- 

σαι πῇ ποτὲ ἦν αὐτῶν ἕν καὶ πολλὰ ἑκάτερον. 
ΠΡΩ. Εἴ μοι σαφέστερον ἔτι περὶ αὐτῶν εἴποις, τάχ᾽ ἂν 

ἑποίμην. 
ΣΩ. «“Μέγω τοίνυν τὰ δύο, ἃ προτίϑεμαι, ταῦτ᾽ εἶναι ἅπερ 34 

- δ᾿ ᾿ 2) δὴ Δ. ἢ) » εἰ! δ ’ γῦν δή, τὸ μὲν ἄπειρον, τὸ δὲ πέρας [ἔχον]. ὅτι δὲ τρόπον 
Ἁ Δ 72) ιν ’ , Α Ά , 

τινὰ τὸ ἄπειρον πολλὰ ἔστι, πειράσομαι φραζειν" τὸ δὲ πέρας 
[ἔχον] ἡμᾶς περιμενέτω. 

ΠΡΩ. Μένει. 

ΣΩ. Σκέψαι δή. χαλεπὸν μὲν γὰρ καὶ ἀμφισβητήσιμον 
ὃ χελεύω σε σκοπεῖν, ὅμως “δὲ σκόπει. ϑερμοτέρου καὶ ψυχρο-- 
τέρου πέρι πρῶτον ὅδρα πέρας εἴ που ἔστι νοῆσαι, ἢ τὸ μᾶλ- 

ΤΩΒΏΠΟΥ, πδΐ δ6 ἀο65 ποί {πίηκ 6 5}|8]]} 
ὙδΔηΐ ΒΏΥ Βαοῆ,, ὈΓΘΡΑΓΟΒ 5 ἴ0 δἰΐδοῃ 
8 ἘΡΠΟΥ ἱπηρογίϑηοθ ἴο [π᾿ αἰτία ἔῆδῃ 
ἴο δηυπρ γοὶ βϑρόκοη οὕ. Νὸοῦ ἱπάθοὰ 
8 ἴπογὸ δὴν εἶδος διάχρ'σίν τινα δυνά- 
μενον. ΕῸΥ ἰμ686 ἄπειρα ΔΓ6 ΤΕρΥΘΒθη- 
ἰοἃ 8ἃ5 ἑογοϑᾶ ἰηΐο [Πΐ8 φοπ) πηοϊΐοη τ ἢ 
ἀῆθ πέρας, δπὰ Κερὶ 80 δραϊπβὶ {πεῖν 
νὶ!]. Κο ἴῃαὶ ἀϊββοϊυίϊοη 5 ποΐ δὴ 
δοὶ οὗ {πο αἰτία Ὀυξ 8 δοῃβθαπθῃοθ 
οὗ 15 ποῖ δοίϊηρ. 1 δᾶνθ οῃδηροᾶ τι- 
νὸς ἰπΐο τινά, δὰ ἤαγῖθου οὐ, 1 ᾶνϑ 
[οἸ]ονγθα 811 ἰδίδσ. ϑάϊζογϑ ἴῃ Ὀγϑοϊςοίϊην 
βίον, πῆ ΐο 8 ΟἸΘΑΥ͂Υ οὐαἱ οὗὨ ρ]δοδ; 
Ὀαΐ ἐδ 18 ὈτΟΌΔΌΙ6 μὲ πέμπτον νγ88 
δὐάεοα αἱ [26 581:ὴ6 ἔϊπηθ: δ 811} ουθῃΐβ 
Ὁ 15. π66641685 δηἃ ὑΟΥΙ]1655. 

τὰ, τρία] Μογα ρυοθδὈὶν τὸ τρίτον ἱ 6. 
γένος: ἴογΓ [189 ῥγοσθβϑϑ 8 ποὲ ἴο ἴδικθ 
ἴδγοθ οὔὖἱδ οὗὐἠἨ [8 ἔουγ, δὰ ἤθη ἔνο 
ἔγοτη ἔβοβο ἐῆγϑ: ποῦ ψουᾶ διελόμενοι 
6 ἴδ6 στρ ποσὰ ἰὴ 00} ἃ 5680 88 
δεραγαξίησ, Ὀπὶ ἀπολαβέντες. ϑυο 8 
τοπηδβδουϊξ γῶν οὗ μοί πηρ δὲ [η6 ἢγοί 
ἔνγο 58 οΥὐἱάθη υπιθδηῖηρ; Ὀαΐ Ὑ7Ὑ6 
Α16 Ὀϊάάθη ἴο ἰδία ἰδ6 χοινέν, νγ7ηϊοῖ 
δ (6 {πἰχὰ, δηά Γοβοὶνο 1 ἱπίο [ἴἴ5 
οομϑεξαθηΐβ, πέρας δῃὰ ἄπειρον. Απὰ 
19 15. [19 5 ρ]6δὲ τΔΥῪ οὗ αὐγίνϊηρ δἱ 
[Ὧο080 το: [ὉΓ ἰδ6 ἰηβίδβμοθ οὗ [6 

χοινὸν τ ἔουπὰ ἴῃ 5θηβίδ]9 οὈ͵θοί3, 
ουΐ οὗ τ ΒΟὴ τὸ οΟὈἰδῖπ ὉΥ͂ 8η6]γ5ἷ5. (ἢ6 
4υ λα 165 ΒΟ ἴῃ ΠΟΙΥ ΟὟ Ὠδίθγθ 8.0 
Μοτθ οὗ 1.688, δΔηά ἐπα ὑγορογίίοη ψῃ ἢ 
Ἰἰπιϊϊ8. δῃηὰ οομῆμποϑ ἐποη. τὰ δύο τού- 
τῶν, ἰἔ {π6 τοδαϊηρ ἰ58 σογγϑοί, τὲ ὍΘ 
ἔλθη ἴἰο τρϑϑὴ (86 ἢτγϑὶ δηὰ βοοοπὰ οὗ 
ἴπ686 γένη. 76 58}81}} ἤπὰ Ἰονγοῦ ἄονγῃ 
ὉΠΟΙΒΟΣ 5 τ κίηρ Ἰηβέδηοο οὗ [8 οαγάϊηδὶ 
δηἃ ογάΐϊηδ)] πυτθογβ Ὀοΐηρ δοηΐπβοὰ 
ΤΓοΟΌΡ (μοῖρ θη ΟΧργοϑβοὰ ΟΥ̓ (Π6 
ΒΆΤΩΘ σΟΙηρΡΘμΐΔ. πολλὰ ἐσχισμένον 15 
Ηκ μέρη διαιρεῖν Ῥοΐξξ. 8388, ν, δηὰ 
ΘΙἸβϑονῆοσο. 10 159 ἃ νυ οὗ (ὴθ 80- 
σαβαίῖνα οὗἨ οὔεοί, |κ ὑψηλὸν αἴρειν, 
βραχὺ συστέλλειν, σμικρὰ χκαταχόπτειν 

6. 
πέρας [ἔχον] Τῆνΐ8. οχργοββδίοῃ Ὀοίῃ 

ΠοΥθ, δηα ἔνγο 1ἴπη65 ἰΟὟΤΟΡ, 18. οοΥίδ ἢ Ὺ 
ἴδαγ. Τὸ πέρας ἔχον 15 {πδὲ ἄπειρον 
Ποῖ ἢδ5 οοαβοὰ (0 86 550 ΟΥ̓ Ὀδίην 
Βυθτ  ἰθ9ἃ ἴο [26 πέρας; 80 (μδὲ {πὲδ 
ἀοβονϊρύζοι θ6ΙΟΏσΧ5 ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ ἴο 86 [Ὠγὰ 
γένος. 

εἴ που] εἴ ποτέ τι νοήσαις ἄν [53 
ἴπΠ6 γτοδᾶϊηρ οὗ 411] [6 ΜΆ5., διὰ 
ἔο]]ονοὰ ὉΥ, [1 Ὀεϊΐονο, 411 αἀϊῖογϑβ. 
Νοιῃΐηρ οδπ 6 τροῦὸ πηδυΐ 8 Ὁ]6 πὴ 
106 1859 οὗ {1|ὸ ορίαἰϊνθ, ΟΥ̓ ΤΔΙΠΟΥ {πῸ 
οοπαϊἐἴοηδ), τβοτα 411 (παὶ [Π6 βρθδῖζον 
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Β λόν τε καὶ ἧττον ἐν αὐτοῖς οἰκοῦντε, τοῖς γένεσιν, ἕωφπερ ἂν 
ἐνοιχῆτον, τέλος οὐχ. ἐπιτρέψετον γίγνεσθαι" γενομένης γὰρ τε- 
λευτῆς καὶ αὐτὼ τετελευτήχατον. 

ΠΡΩ. .«Αληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ. ἸΑΣεὶ δέ γε, φαμέν, ἔν τε τῷ ϑερμοτέρῳ καὶ τῷ ψυ- 

χροτέρῳ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἔνι. 
ΠΡΩ. Καὶ μάλα. 

ΣΩ. ᾿«εὶ τοίνυν ὃ λόγος σημαίνει τούτω μὴ τέλος ἔχειν" 

ἀτελῆ, δ᾽ ὄντε δήπου παντάπασιν ἀπείρω γίγνεσθον. 
ΠΡΩ. Καὶ σφόδρα γε, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. "4λλ᾽ εὖ γ᾽, ὦ φίλε Πρώταρχε, ὑπέλαβες, καὶ ἀνέμνη- 

Οὐσας μ᾽ ὅτι καὶ τὸ σφόδρα τοῦϑ᾽, ὃ σὺ νῦν ἐφϑέγξω, καὶ τό γ᾽ 
ἠρέμα τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχετον τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον. ὅπου 
γὰρ ἂν ἐνῆτον, οὐκ ἐᾶτον εἶναι ποσὸν ἕχαστον, ἀλλ᾽, ἀεὶ σφο- 
δρότερον ἣσυχαιτέρου καὶ τοὐναντίον ἕχάσταις πράξεσιν ἐμ-- 
ποιοῦντε, τὸ πλέον καὶ τὸ ἔλαττον ἀπεργάζεσϑον, τὸ δὲ ποσὸν 
ἀφανίζετον. ὃ γὰρ ἐλέχϑη νῦν δή, μὴ ἀφανίσαντε τὸ ποσόν, 
ἀλλ᾽ ἐάσαντε αὐτό τε καὶ τὸ μέτριον. ἐν τῇ τοῦ μᾶλλον καὶ 

Ὦ ἧττον [καὶ] σφόδρα καὶ ἠρέμα ἕδρᾳ ἐγγενέσθαι, αὐτὰ ἔρρει 
ταῦτα ἐκ τῆς αὑτῶν χώρας ἐν ἢ ἐνῆν. 

5)" ’ " 2) , ΜΕ: ᾿ς οὐδὲ ψυχρότερον εἴτην ἄν, λαβόντε τὸ ποσόν" 

ἰπίοηᾶπ 15), “1611 τλθ ἰζ γοῦ οδῃ ἀΐβοοτη." 
ΤῊ ΘΟΠΙΤΏΟῺ ΘΟΡΥ͂ ἔγοια τς ον Μ55. 
ΔΥῸ ἀοχίνοα νγὰβ τοῦδ] τηϑὰθ ὉΥ 8 
δουῖδο Ῥδο δὰ Ὀοίοσγα πῃ, ΕἸΠΟΥ͂ 
ΕἘσΟΤΙῚ ΝΟΗ͂ΟΑΙ, 8δηπὰ 85 ἴμ ΥὙ᾽ Ιοοκοὰ 
ΨΟΙΥ ἷκὸ Τὸ (ἱεπ Ἡ]ιὶσΒ δ ᾿ς. οοῃ- 
ἐϊηθ8 1 οοπουπάδα) ἢ 1πουρῆῦ ἢ6 58} 
ἸΟΤΕ; δὰ ουὖυὐ οὗ ΠΟΤΕΟΤΙ Β6 
ὐϑάο ΠΟΤῈ ΤΙ. Αἰ 1818, νοησαι 
του Ἱὰ προ βδΥ 0855 ΓῸΥ 8ὴ Ορίλνα, 
δΔῃρᾶὰ [ὴ0 56η36 πουἹἱὰ βυρροδί [86 Ο0Τ- 
τοοϊΐου οὗ νοήσαις ἄν. ΤῈ δΒδίωθ τηοοὰ 
885 Ὀθθη ἔογοοὰ προμ 86 ποχί βθηΐθῃοθ 
ττουρσὴ Τὴ 6 ῥγανδι! πρ ὨΔΌΪ διοοης [86 
Ἰαῖου ασθοκβ οὗ Ἴδοπέοππαϊηρ, (885 ᾿ἰπἀ 668 
ΠΟΥ 511} ἀ0), ε διὰ αἱ; 50 ἰπδὺ [80 
ποτὰ πουἹὰ ρ855 {πγουρῇ ἐδ6 [Ὁ] οὶ 
Οἤδηρθθὲ ἐπιτρέψετον---ἐπιτρέψαιτον--- 
ἐπιτρεψαίτην σῖ ἄ ἄν. Α ἄπο οοῃβίάογδ- 
(ἰοῦ οἵ ἕωσπερ ἂν ἐνοιχῆτον ψουϊὰ αᾶνθ 
βιορροὰ ἴπθ ἑοουγβα οὗ {{Ππ|5 σογσυρίΐοῃ. 

οἰκοῦντε!] Τοΐ5 ἰ8 δία Π δ υ τ᾿ 5 ΟΟΥΓ60- 
εἶοη ἔον οἴκουν. Τδ νυγοσᾶβ τοῖς γένεσιν 

οὗ γὰρ ἔτι ϑερμότερον 
προχωρεῖ γὰρ 

ΔΥῸ ποῖ ἴο Ὀ6 ἰδκοῃ τὴ ἐν αὐτοῖς, ἐπ 
ἐδε ζΖὶπαβ ἰλεπιδεῖνεδβ, ΜὨϊοῆ τόοῦἹὰ Ὧθ 
ΠΘΘΑ 6581 ΘΙ ΡὨΔιθΑ], θα υἱδ τέλος 
οὐκ ἐπιτρέψετον γίγνεσθαι, ιτοῦξ᾽ ποὲ 
αἴΐϊοιυ απν δοιμια ο ὃε Ξαεα ἰο ἐδε ξἰπαδ 
(Βοίξον δὰ Το] 6 γ), αϑ ζοπ9 αϑ ἐλέῳ γὲ- 
δε ἴῃ ἐΐόηι. 

αὐτώ) ἐ6., ἐδε Ἥογε απα ἰΐδθ 1,668. 
ἀνέμνησας ΜΡ] 866 Δἀάθπηᾶδ. 
[κα}}}] ΗἨθ6 ἐἐδΒυ ΠΟ ἸΟΘῸΡ βρθακίηρ οὔ 

μᾶλλον καὶ ἧττον ἰπ [μ0 αὐβίγαςξ, δαὶ 
οὗἨ 8 ποὺ ἱπβίδῃοθ οὗ ἴδθιι ἱπ σφοδρέ- 
τερον χαὶ ἡσυχαίτερον, δ ΟΧΡγοβϑίοη 
ὙΒΙΟΒ. ΒΘ. Βογα σψδίθβ ΕΥ̓͂ μᾶλλον χαὲ 
ἧττον σφόδρα καὶ ἠρέμα. 

λαβόντε τὸ ποσὸν] 7 ἐλεν σεν ἕο 
αὐριῖξ Οιαπέιϊν. ΑΚ λαβόνεε ᾿θγθ τ 
εἰ λάβοιεν, δἀπᾶ ποὶ εἰ ἔλαβον, [δ 
ορίδενο εἴτην ΜΕΘ γοϑίβ οὰ ἔτην ἱπ 
Βοά!. ἀπά ἔστην ἱπ ψεη. ͵8 θοίϊον ὑμδῃ 
ἤστην (ΒοΚΙκ. δηὰ 8.4110.), ν ἱο νγὰ8 
οοη͵θοίυγτοα ὈΥ ἴθ δβουῖρο οὗ ἴ89 ϑϊ. 
ΜΒ... ντῖο οου]Ἱὰ τρᾶῖκο ποιείηρ οὗ ἔστην. 
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8 3 ,ὔ ’ ’ 9. Α Ἁ δ ’ ς ’ 

καί οὐ μένει τὸ τὲ ϑδρμότερον ἀξὶ χαὶ τὸ ψυχρότερον ὡσαῦ- ᾿ 

τως, τὸ δὲ ποσὸν ἔστη καὶ προϊὸν ἐπαύσατο. κατὰ δὴ τοῦ-- 
τον τὸν λόγον ἄπειρον γίγνοιτ᾽ ἂν τὸ ϑερμότερον καὶ τοῦὐναν- 
τίον ἅμα. 

“- ν ὁ Ύ ΠΡΩ. Φαίνεται γοῦν, ὦ Σώχρατες" ἔστι δ᾽, ὅπερ εἶπες, 
οὗ ῥάδια ταῦτα ξινέπεσϑαι. τὸ δὲ εἰς αὖϑίς τε καὶ αὖϑις 
2 ΙΝ 3. Ωᾳ( - Α 4 ., ϑ « - 

ἰσως [λεχϑέντα] τὸν τ ἐρωτῶντα καὶ τὸν ἐρωτώμενον ἱχανῶς Ἐ 
ἂν ξυμφωνοῦντας ἀποφήνειεν. 

ΣΩ. ᾿.41λλ᾽ εὖ μὲν λέγεις, καὶ πειρατέον οὕτω ποιεῖν" νῦν 
᾽᾽Ὅ » - - ᾿] ᾽ ᾽ ᾿) « ’ 

μέντοι ἄϑρει τῆς τοῦ ἀπείρου φύσεως εἰ τοῦτο δεξόμεϑα ση- 
μεῖον, ἵνα μὴ πάντ᾽ ἐπεξιόντες μηκύνωμεν. 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 
“ - Ζ ΣΩ. ὋὉπόσ᾽ ἂν ἡμῖν φαίνηται μᾶλλόν τὸ καὶ ἧττον γιγνό- 

δ Α ᾽ νι )» ᾽ Δ , Π  Ὸ 
μενα, καὶ τὸ σφόδρα καὶ ἠρέμα δεχόμενα καὶ τὸ λίαν καὶ ὅσα 
τοιαῦτα πάντα, εἰς τὸ τοῦ ἀπείρου γένος ὡς εἰς ἕν δεῖν πάντα 25 

- ’ ν δ »ὕ , α Ρ ε 
ταῦτα τιϑέναι, κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον, ὃν ἔφαμεν, ὅσα 
διέσπασται καὶ διέσχισται συναγαγόντας χρῆναι κατὰ δύναμιν 
μίαν ἐπισημαίνεσθϑαί τινα φύσιν, εἰ μέμνησαι. 

ΠΡΩ. "μέμνημαι. 
᾿ 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ μὴ δεχόμενα ταῦτα, τούτων δὲ τἀναντία 
πάντα δεχόμενα, πρῶτον μὲν τὸ ἴσον καὶ ἰσότητα, μετὰ δὲ τὸ 

τὸ δὲ ποσὸν ἔστη καὶ προϊὸν ἐπαύ- 
σατο) διέ ἐλε δὸ Μωοΐ εἰοοα 811, απὰ 
οεαϑβεα ἐο αὐοαῆοο,:--ὨἸΔΤΩ ΑΘ, Ὀσίογο ἰΐ 
γᾺ8 ΟΧρο] ἃ ὈΥ μᾶλλον τε χαὶ ἧττον. 
ΤῊΪΐΪΒ Ὑ1]1 δοοουηΐ ΤῸΣ 186 υ86 οὗ {Π6 
Δογβίβ. ΤΠ6 αἰ δοτθηοθ ἰναΐνγθθη μᾶλλον 
χαὶ ἧττον δῃηὰ σφόδρα χαὶ ἠρέμα ἰ5 ποῖ 
ΒΌΘΟΝ 885 Βίδ Ἰ δυΩ ΟΧΡτο5868 ἷῃ ἢἰ8 
ΡΔΙΆΡὮΓΑΒΘΟ, "τ 8 δὴ Ἱπαοῆηϊίθ, ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ εαἰεηδέυεῖν 85 ἴο αυδηςγ, δαξ 4150 
ἐμίεηεῖυεῖν 858 ἰο ΑὐΔΙγΥ:;, ἴῸΥ [9 6χ- 
ΔΙΠΡ]6 οΒοβθῃ (οὗ δαὶ διὰ 9014) Ὀ6]οη,5 
ἸΩΌΘΝ ΙΏΟΥΘ ῬΓΟΡΕΥΙΥ ἴο ἴπο ᾿δἰξοσ. 186- 
δἰάοβ, 1 αὐδηϊγ πδὰ θδθη ἱπίδηορα, 
6 ψουἹὰ παν οχργθϑββϑὰ 1πδΐὶ ὉΥ πλέον 
καὶ ἔλαττον. [Ιπἰθηϑ Υ οὗ ἄθρτθθ ἴ8 
Τοϑϑηῦ πῃ Ὀοίῃ ἱπδίδηοθθ, ὑαὲ {Π6 418- 
εἰποίίοη 18 τιδυκοὰ ὉΥ [ἢ8 ΒΡΘΒΙΚΟΥ Ὠΐπι- 
860], θη ἢ0 ἀκ ἴο οῃθ τοῖς γένεσιν, 
Δῃᾶὰ ἰο ἴδο οἶοῦ ταῖς πράξεσιν. ἴπ 6 
Πτδῖ οδ80 ἴῃ6 αυΔΙΣγ 15 Ἰοοκοὰ Ὡροὴ 88 
ἃ δίαξε; ἴῃ 186 δοοοῃα, 85 δὴ ἱπηπηθάϊδὶθ 
ἐὔεοι. τὸ ποσὸν 8 πὸ ᾿ἰτηΐξ οἵ ἐδθ 

ἕοστοον ; τὸ μέτριον οὗ (δ6 Ἰαἰξον. 
τὸ δὲ εἰς αὖθίς τε καὶ αὖθις ΤῈ 

ΔΥ 1616 τ Βΐο ἢ ΓΟΥΤΏΘΕΪΥ αν τὴ 50 τ. ἢ 
ἰγοῦ]9 8 τϑβίογοα ἴο 118 781 γἱρῇ δ ὉΥ͂ 
[86 οχρα βίου οὗ (Π6 πογὰ λεχϑέντα: 
ἴον ἰξ ρσῖνο5 ἰο [6 νψογὰβ το ἕο! ἰονν 
ἵ 186 πδίατο οὗ ἃ βυυΐοοί. “δτγοδίϊου 
δυὰ ΗἨρσοδΙῖο γν1}} Ὀγΐηρ ἃ ἰηΐο υπΐβοῃ.᾽ἢ 
ΗΘ ἀοαβ ποῖ 884Υ τὸ αὖϑις, Ὀδοδαβ6 (Πΐ5 
ΤΟΡΘΙΣ ΟΕ 18 ποῖ ἴο ἴαϊκο ρίδοθ ποιῦ, 85 5 
ονίἀθπὶ ἔγοτη 86 ορροβίξοι. νῦν μέντοι. 

δεῖν] ΕῸΥ δεῖ  τοδὰ δεῖν, τΠὶο ἢ} ἀ6- 
Ῥϑῃάβ ου λέγω, 88 ἱπηρ] θὰ ἰπ τὸ ποῖον 
δὴ λέγεις; 

μίαν ἐπισημαίνεσθαί τινα φύσιν) 
7Το 8εὲ τροῆ ἐλόης ἐδέ δεαΐ ΟΥΓἹ δοπιέ οὐ ε 
ηαξμνγέ,---ἴι 6... ὉΥ οὶνίυρ, ἔποι ἃ σϑηοσὶς 
μβϑπθ. 76 ββουἹὰ δύο ὀχρβϑοίθα τού- 
τοι δυὺ ΠΟγΘ {τὸ τΤΟρἑ θη ΟΟΟῸΓ 
[οροῦδον, 85 ποῦθ συναγαγόντας δπὰ ἐπ:-. 
σημαίνεσθαι, (6 ε850 οὗ Οη6 ΟΥ ἴδῃθ 
ΟἾΠΟΡ 185 βυρργοθδοα, ὅ866 Ῥούβοῃ Οοἢ 
Μεάεα ν. 184. 
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. ἴσον τὸ διπλάσιον καὶ πᾶν ὅ τί περ ἂν πρὸς ἀριϑμὸν ἀριϑ- 
Β μὸς ἢ μέτρον ἧ πρὸς μέτρον, ταῦτα ξύμπαντα εἰς τὸ πέρας 

ἀπολογιζόμενοι καλῶς ἂν δοχοῖμεν δρᾶν τοῦτο; ἢ πῶς σὺ φής; 
ΠΡΏΩ. ΜΚαλλιστά γ᾽, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Εἶεν. τὸ δὲ τρίτον τὸ μιχτὸν ἐκ τούτοιν ἀμφοῖν τίνα 

ΞῈ) , ΡΒ 

ἰδέαν φήσομεν ἔχειν; 

ΠΡΩ. ΣΣὺ καὶ ἐμοὶ φράσεις, ὡς οἶμαι. 
ΣΩ,. ᾿Θεὸς μὲν οὖν, ἂν πέρ γ᾽ ἐμαῖς εὐχαῖς ἐπήκοος γίγνη- 

ταί τις ϑεῶν. - 

ΠΡΩ. Ἐἴὔχου δὴ καὶ σκόπει. ᾿ 
ΣΩ. Σκοπῶ, καί μοι δοχεῖ τις, ὦ Πρώταρχε, αὐτῶν φίλος 

ἡμῖν νῦν δὴ γεγονέναι. 

ΠΡΩ. Πῶς λέγεις τοῦτο; χαὶ τίνι τεκμηρίῳ χρῇ; 

ΣΩ. 

λόγῳ. 
ΠΡΩΏ. ,“1ἐγε μόνον. 

Φράσω δῆλον ὅτι. σὺ δέ μοι συνακολούϑησον τῷ 

ΣΩ. Θερμότερον ἐφϑεγγόμεϑα νῦν δή πού τι καὶ ψυχρό- 

τερον. ἦ γάρ; 
ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Πρόσϑες δὴ ξηρότερον καὶ ὑγρότερον αὐτοῖς, καὶ πλέον 
καὶ ἔλαττον, καὶ ϑᾶττον καὶ βραδύτερον, καὶ μεῖζον καὶ σμι- 
χρότερον, καὶ ὁπόσα ἐν τῷ πρόσϑεν τῆς τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧτ- 
τον δεχομένης ἐτίϑεμεν [εἰς ἕν] φύσεως. 

ΠΡΩ. Τῆς τοῦ ἀπείρου λέγεις; 
ΣΩ, Ναί. συμμίγνυ δέ γε εἰς αὐτὴν τὸ μετὰ ταῦτα τὴν 

ἌἾ - 

αὖ τοῦ πέρατος γένναν. 
ΠΡΩ. Ποίαν; 
ΣΩ. Ἣν καὶ νῦν δή, δέον ἡμᾶς, καϑάπερ τὴν τοῦ ἀπείρου 

“ μὴ ’ ε ᾿ συνηγάγομεν εἰς ἕν, οὕτω καὶ 

καὶ πᾶν ὅ τί περ κ. τ. ὁ.) Τῇδὶ ἰ8 
11|Ὸ ἰΥΐρ]6, [86 ᾳυδάγρ]ο, (86 τἰτὰ, [Π6 
ἔοισι, δπὰ 850 οὐ ὙΠῺ 811 του] ρ 108 
διὰ 811 τηϑϑβϑγοθ, ὙΠΟΙΠΟΥ ἴῃ ὨΌΠΙΌΘΥΒ 
ΟΥ τηϑρηϊίθ 68. 

[εἰς ἕν]] τιϑέναι εἰς ἕν “ο ρ͵δε6 ἴῃ 8 
θὨ 8) 15 οογγθοί, δηᾶ 8δ0 ᾿ἰκοννῖβο 185 
τιϑέναι τί τινος φύσεως, “ἴἿο ἄθο]αγθ 
ΔΗΥΓΗΪΩΡ 88 ὈΘΙοηρίηρ ἰο 8 δογίδ ἢ ἢ8- 
ἴυτο." Βαὲΐ τιϑέναι τι εἰς ἕν τινος φύ- 

τὴν τοῦ περατοειδοῦς συναγα- 

σέως ἰδ Ἐποχδιρ] θα δᾶ ἱποοησοῖν δῦ]. 
Ηρα δραΐῃ γὰ ὦὅδνο 8 δρθοΐγηθῃ οὗ 
πὲ οἵβοίουβ ἱπέθγογσθηοθ ΕΟ 8.88 
Τυϊηποαὰ 50 ΤΩΔΗΥ͂ ἰοχίϑ. 

γένναν) Νοὺ οἐπὸδέ σεπιδ’ (8.4}10.). 
8. τηϊδοοποορίίοηῃ Μοῦ [Π85 Ἰοὰ [οὸ 8 
ὙΓΤΟΩ υἱόν οὗἩ ἴπ6 ψἘ0]16 ρᾶϑβδ856, δαὶ 
19 σψοἷθ γάοὲ οὐ ζαιἶν, τὰ δεχόμενα 
τὸ πέρας. 866 [86 ἐοἸϊονίη! ποίθ8. 
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γεῖν, [οὐ] συνηγάγομεν. ἀλλ᾽ 

88 
- 3 

ἴσως καὶ νῖν ταὐτὸν δράσεις. 
2 

[τούτων ἀμφοτέρων συναγομένων καταφανὴς κἀκείνη γενήσεται. 

[οὐ] συνηγάγομεν)] “1ἴ ἸΏΔΥ ὉΘ Αβἰκαᾶ, 
ΑΒ ἰῃοῦθ Ὡοΐ 8 ΒΌΓΒοἰθηὶ συναγωγὴ 
ΔΌοΟΥΘ 'π Οὐχοῦν τὰ μὴ δεχόμενα κ. τ. ἕξ. ἢ 
ΟΥ̓ ἱἶ ποῖ, ἴῃ νῇηδῖ 15 [86 ἀοβηϊτίοη τΠΐο ἢ 
ἔο] ον Ὀθίοῦ ἐπ [Πδΐ ΤΌΓΙΣΘΙ ΟἿ ὃ 
Βαὶ (8 8. ποῖ Ρ]δἴο᾽ 5 τηϑδηΐηρ. Τ86 
ἀοΟΘΏΟΥ σΘΟΙΡ]δἰποὰ οὐὗἁὨ :8, ἐπδὲ [6 Υ 
δά: ποῖ τηδὰβ 8ὴ δηθυτηθσαοιυ οὐ ἐδέ 
ἐλέησε εὐπίον, σοπίαϊπ ἰὴ6 πέρας. ΕῸΓ 
ΨἈ16 τὸ μβαν πέρας φοτγτθβρομάϊηρ ἴοὸ 
ἄπειρον, διὰ ἴσον χαὶ διπλάσιον ἰο μᾶλ- 
λον χαὶ ἧττον, σφόδρα χαὶ ἠρέμα, ἀπά 
[868 Αἴκο, νὸ ἴᾶνθ ῃοίπίηρ ἴ0 ΔΏΒΥΓΘΓ 
ἴο ὑγρότερον χαὶ ξηρότερον δηὰ ἴδ6 
ΟἾΠΟΥΙ ΘΧΔΙΏΡ]65. Τηθ86 8.6 βιρρ! ἰοα 
ὮΥ ϑοογαίθϑ ἔατῖ μεν ΟὨ ἷπ [86 ῬΆΒΒΕρΡῸ 
ϑορίμπίηρ ἾΑρ᾽ οὐχ ἐν μὲν νόσοις." Ι[ 
ἴοδνα {18 ποίθ 88 1 πὰ ἴΐ ἱπ {6 χει 
Ἑάϊου, θὲ 1 αν ἔνο βϑυϊοῦβ Οὐ- 
2θο 008 ἴο ΤΑΔΚΘ ἰο Σξ, 1. ΤᾺΘ Ῥᾶββαᾷζθο 
ϑοεξίμπίηρ ᾿Αρ᾽ οὐχ ἐν μὲν νόσοις τορατὰβ 
[86 χοινὸν δἀπὰ ποὶ (6 πέρας, ποῖ οαπ 
ΔΩΥ͂ ΟΥἾΟΡ Θῃυσηθσαίίου οὗ ἴΠ6 πέρας 
ἐπ οὐκ ἢ Ὀ6 εἴνθη, ἐχοορί ὙΠδί ΟΟΟΌΣΒ 
δῦονο ἴῃ Οὐχοῦν τὰ μὴ δεχόμενα χ. τ. ἔ.) 
διὰ ἱτητη θα ϊδίεΥ δίζοσ (Π18 ῥδββαᾶρο, ἰὼ 
Τὴν τοῦ ἴσον χ. τ. ξ. 2. ταὐτὸν, 
ἩΔίΘΥΟΙ 8 δἀάρα ἰο ἱΐ, ἐτηρ]}}65 τΠδὲ 
1π8 Τρ ᾿'88 Ὀ6θὴ ἄομα ὄφοσε. Μοτο- 
ΟΥ̓ΟΥ, δι: βουρῆ, 885 ἃ σΘΏΘΓΔΙ γ0]6, ΔΙ͂ΟΣ 
δέον γοῖι οχρϑεοὶ 8 πορδίϊνα, {15 18 1} 6 
ΣΟΒῸΪΣ οἵ αὐἰγτοπτηβίδηοοθ, δηὰ ποὶ 1ῃ- 
γοϊνοα ἴῃ [86 πδίυτο οὗ ἰμ6 πογᾶ; διὰ 
ἦξ ΔΡΡϑδσβ [0 τὴ, ἐπδὲ ποῖΐθοῦ χαὶ ΠΟΓ 
νῦν δὴ 5. οοιηρδίθ]9 τῖῖὰ οὐ συνηγά- 
γομεν. “ἼΠΘ νΘ ΣῪ ἱπίηρ τὶ ἢ τὸ 785 
ΠΟΥ ἀϊὰ᾽ 18 80 πδίασγαὶ, διὰ ἐπ 6 ὙΘΥῪ 
(ΐρ ὙΠΊΘΣΝ τὸ .58ὲ πον ἀϊὰ ποὲ ἀο᾽ 
80 ΙῃὍ6ἢ {6 ΤΟΥΘΥΒΘ, ἰπδὲ 1 δανθ ῃοὲ 
μοϑίϊαίοἃ 9 σΆποθὶ οὐ. 11 ἴβ ἐσθ ἐπαῖ 
018 Οὗ ΤΩΥ̓ ΤΟΆΒΟΩΒ ἀθροηδβ ΟἹ ἃ ἀ18- 
Ρυϊρὰ ρμαβϑᾶζο, ἴο [π8 οομεοίἀογδίϊοη οὗ 
Ἡ ΠΟ 1 πον ρ888. ταὐτὸν δράσει ἰδ 
ἱπίοτργοίϑὰ ἘΥ͂ δίδ!Πθδῦτω,  Μ|}} ἀο 
85 Ὅ6}}}." ἩΗΪ5 ΘΧΘΠΡΪΘ 5 δκθῃ ἔσγοσωῃ 
Ἐρίοι. δ, 825. ταὐτὸν δὴ οἶμαι δρᾶσαι 
ἂν χαὶ τὴν ἐμὴν ξυμβουλήν. Βαϊ 1 
ΒΔΏΥ ΟἿΘ ἯΙ11} ρῖὶνθ Πϊσηβο! {86 τοῦ] 
ἴο ζοϑδὰ (86 οοπίοχί, δα νψ1}1 566 ἐμαὶ [26 
86η8680 Ταααϊγοά ἷβ8 (15. “1 οὔἴδχϑα το 
ἰΔαν]οθ ἴ0 ΤΩΥ͂ ΟὟ ῬΘ6ΟΡ]6,), ᾿Ὀδοδαβα 1 
ὩΠουρΙΣ ἰΒοῦλ ἱποιγδῦ]ο, δὰ 1 νγ85 οὗ 
(0 180 ΓΌΣΠΙΩΡ ἰηΐο ᾿ΘΟΡΑσαΥ ὙΏΘΤΟ 

ῬΙαϊοπίβ ῬἈ]ΘΌα δ. 

41 οουἹἱὰ μοὶ ποὴΘ ἴο ᾿ἰϑίθῃη. Ἱ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ΟΔῺΥ Δάν βου ἰσομΐα οἷο ἐδε δαπιὲ ὃψ ηῖν 
ἐρραραην: εἰ δόξαιμεν ἀνιατῶς ἔχειν, 
6 ψουἹὰ ἰεᾶανθ ὺβ ἴο Οὐγ ον ἀ6- 
ἐν ςο68.}) ΟΥ [πὸ ρμδβϑβᾶροβ αυοίοα ὈΥ 
ΑΝ ἐμαῖ ἔγοσα 106 ΒΘΡΌ]1ο 
ἤϑη --ποιεῖ ταὐτὸν, δυσχινήτως ἔχει χαὶ 
δνυσμαϑῶς, ποθ πὸ δοτηχηθηῖ; [δδὲ 
ἔγοη ΤἈῦυογαϊᾶο5β 8. 2, οἴονται σφίσι 
χαὶ ἐν τῷ ναντιχῷ ποιήσειν τὸ αὐτὸ, 
ΟΠ] ποῖ Ὁ6 ἰο [80 ΡΌΓΡΟΒΘ ΘΥΘΏ ὙΓΘΓΘ 
ἐξ δβδοαυπὰ; ὑαυΐ “Εοια, σφεῖς." ΑΤΒΟΥ 
[3.}}.}ὄὅ ΟΝ Ὑ}}} ἄο 85 τα (ἢ ὈΥ 56δ.᾽ 
Τιδὶ ἴῃ ΤΒας. 8. 7. ταὐτὲν ἤδη ἐποίει 
αὐτοῖς νιχᾶν τε μαχομένοις διὰ παντὸς 
χαὶ μηδὲ μάχεσθαι 18 ὙΘΙΥ͂ ΤΩΝ ἴο 
186 Ρύγροβθ, βῃὰ βῆ 675 [μδί δὴ ἱῃῆηξνθ 
15 ἴ6 δα 7θςοΐ οὗἨ [86 ΡἾγ456 ἴῃ αἰοπϑίΐοῃ, 
διὰ ἰπαὶ [86 Ρῆγαβο 8 (88 οὴυ8 ψοῦ]α 
θχρθοῖ) ποῖ ταὐτὸν δράσει, θὰὶ ταὐτὸν 
ποιήσει. Δμοῖβοῦ αἰ ου ν 18 Ργϑβεηίρα 
ὈΥ τούτων ἀμφ. συναγομένων χαταφανὴς 
χἀχείνη γενήσετα. ΠΡ). Ποίαν χαὶ 
πῶς λέγεις; ἸΣΩ. Τὴν τοῦ ἴσου χ. τ. ξ.: 
ὋΣ ὈΘΥΟΠα 4}} ἀοπδὶ χαἀχείνη Τοίδυβ ἰὸ 
(86 ἐλέγα γέννα ΟΝ [ΠΟΥ πᾶνθ ὕδθῃ 
ΒΟΙῚΘ ἰἶσηϑ ἴῃ αποϑὲ οὗὕὨὨ Βαΐ πῶο οου]ὰ 
Π6ΙΡ ἰακίῃρς ποίαν ἴο τοί ἴο χάχείνηϑ 
διὰ γαῖ ποίαν 15 δηβνγεγοὰ ὈΥ οογδίοβ 
8ἃ8 Τοουτϊηρ ἴο ἰῃ6 δέοοπά. 1 [δ 
ΤΟΒΟΟΥ Μν}}} ἸΟΟΚ ΨΟΥΥ ΟἸΟΒΘΙΥ ἰηΐο [ἢ18 
τοδίίοσ, 86 ΜΙ 8060 ἰμαΐ ἀμφοτέρων 
συναγομένων μ. χ- γι 8 δὴ ἱπίογγιρίοη 
ἴο ἴη6 διριηθηῖ. ““͵ὦο ὅδνο (ον πδᾶνθ 
ὯΟΙ) δἰγοδαυγ ἰο]ὰ οὐδὸν [08 Ἰῃθσηθο 78 οὗ 
(η6 πέρας [διηΐΐγ. [Ι(οἱ ὰ8 ἀο ἰΐ δρδίῃ 
(ον ἰοῖ ἃ8 ἀο 50 πο). ὙΥδαΐ οὐρῆς ἴο 
ἔρον ὃ Μοβῖ πηἀοπθίθα!ν ἴΠ6 φαθδίΐοι 
οὗ Ῥτγοίαγομαβ: δὲ ἀο γοῖῦ τϑδῃ ὉΥ͂ 
ἔατοΐγ ὃ δῃὰ πδὺ ἔΆτΩΥ Ὁ ὙΠδὴ πψουἹὰ 
ἔο! ον {π9 δηυτησγϑίίΐίοη ; Ὀαΐ δέου [18 
ἐξ 15 τηοϑὲ βδυγρχίβίηρ [δὲ Ργοίαγομιϑ 
Βῃου]ἃ ΒΗΒΊΤΟΣ:--- 1 υπάογβίαηα: γοῦ 
ΤΏΘΔ, ᾿ ΒΌΡΡΟΒΘ, (παΐ 1 τὸ πεῖ ἴὨοη, 
οοτίαϊπ ρῥγοάυοῖβ Μ1}1 το801}"---. Ηον 
ςουἹὰ 6 54γΥ (μΐ58, 1 βοιηδί μη δῦοιυξ 
[158 οσοπιδίπαίίοπ Ὠδὰ ποῖ Ὀ66 8 τηϑηοηθὰ 
ΔΙ͂ΟΣ (δὩ6 ἀοβουϊρίίοη οὗὐ ἴδ6 ἔδυ 
ἰι56 1 1 {πΐπὶς Πότ οδρηοὶ Ὁθ ΔΩΥ͂ 
ἄουδι [παὲὶ ἃ οἰδβθ [85 ϑίγαυϑα ἔτοτα 
18 ρἷδοθ, διὰ ἰδὲ γγ δϑ8οῦ]α τϑϑίουθ 
ἢ δῇϊος ἀπεργάζεται, δῇ [86 Θὰ οὗ 8ο- 
ογδίοβ᾽ ποχὺ Βρ6θ0ῇ. 

ὃ 
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ΠΡΩ. Ποίαν καὶ πῶς λέγεις; 

ΣΩ, Τὴν τοῦ ἴσου καὶ διπλασίου, καὶ ὁπόση παύει πρὸς 
Ἑ ἄλληλα τἀναντία διαφόρως ἔχοντα, σύμμετρα δὲ καὶ σύμφωνα, 

ἐνθεῖσα ἀριϑμόν, ἀπεργάζεται. (τούτων δ᾽ ἀμφοτέρων συνα- 
γομένων καταφανὴς κἀκείνη γενήσεται.) 

ΠΡΩ. 
’ " “- 

ἹΜανϑάνω" φαίνει γάρ μοι λέγειν, μιγνῦσι ταῦτα, 
, , 5. ) ς« ͵ὔ ’ 

γενέσεις τινας ἀφ ἔχαστων συμβαίνειν. 

ΣΩ. Ὀρϑῶς γὰρ φαίνομαι. 
ΠΡΩ. ““ἐγε τοίνυν. 

ΣΩ. ᾿Αρ᾽ οὐκ ἐν μὲν νόσοις Ῥκ" ἢ τούτων ὀρϑὴ κοινωνία 

τὴν ὑγιείας φύσιν ἐγέννησεν; 
ΠΡΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ. ἘΝ δ᾽ ὀξεῖ καὶ βαρεῖ 

Τὴν τοῦ ἴσου] ϑοοταῖο8 ἀοβοσῖθθ5 [88 
πέρας ἔατο Ἱ 885, τολαΐευεν ρμιεῖδ απ ἐπᾶ 
ἐο ἐδ οοπέγασϊοίϊϊοι ἵπ Ορροεῖίεε. ἘῸΥ 
ΘΥΘΙΥ͂ [ηἀοδηϊΐθ [885 ὕνο ορροβὶϊθ δχ- 
ἴγθσηθβ, μᾶλλον χαὶ ἧττον, ν»ΐς! θοΐηρ 
τι]! πϊ ἃ, δηα Πανίηρ ΠῸ ΡῬτοροΥ ΟῺ ᾿π 
1ποσηβοῖνοϑ, ποῦ ὰ 6 ἴῃ σοπίξηι8] οοη- 
ἰγδαϊοϊίου, 1 ΠΟΥ σοῦ ἡοΐ ἰοθιῃρογοᾶ 
δηὰ Βατιιηοηϊζρα ὃν ἐλε ἀρσεποῖεβ δείοηρ- 
ὧι ἴο ἐδλε εἶαδ8 07 πέρας, ὙΒΙοἢ οβδοίβ 
1π18. δὰ ὉΥ ἰηἰτοαποϊηρ ἔπ ΘδΟἢ 0886 ἃ 
δ} 140]6 πιπδὲν ΟΥ̓ Ὀδ5158 οὗὨ ῥτορουῇοη. 
ἫΘ ἀοθ8 ποῖ Β8Υ τὸν ἀριϑμόν, ἴον Π6 δ 
Βροδκίηρ οὗ ρμαγοαϊσβ. ΤῊΐ5 ἀοοίγῖηθ 
οὗ [πΠ0 ροτγοσ οὗ Νυσηῦοῦ 85 [86 στουηὰ 
ΟΝ οΥ̓ ἘΠπὴρ5. ἴῃ {ΠΟΠΊ561νγ 65, τηὰ οὗ 
ΟἿ Ῥογοορίίου οὐ ἱπϑῖῃ, ἰβ [π6 οὨἰθ 
οΟΠαγδοίου ες οὗ {πὸ Ῥυ Πδρόγολ β΄ 0ῃ90], 
ἤγοϊη σο ἰδ ῬγὙΞᾺ8 δαορίθοἃὰ ὮΥ {16 
δϑ-Ῥγιπαρούθδὴ Ερίοῆδγιηυῦβ. Βδοκἢ 
85 δὴ ἰηρδηΐοῦβ ΓΟΏΑΤΚ [Πδὲ {Π158 0855 
οὗ ἰ)6 οτῖίο ῬΗΪΟΒΟΡΏΥ 5ἰδηὰβ δ] 
ΜΑΥ δοίνοο (ἢ6 τηδίοσϊϑ] σγυοῦηανγουκ 
οὗ [86 Ιοηΐς βοποοὶ, δηᾶ ἐμ ἱπι6]] εἴα] 
Ῥυϊποῖρ]6 οὔ {πὸ Αἰἶο. 8.66 Εἰχίγβοίβ 
ἔγοιῃ ἔπ ἐΡἢΪ]ο]Δ 8 ἴῃ {π6 Αρροηάϊχ. 

μιγνῦσι ταῦτα] ΤΠ6 ΜΗΆ. δπὰ Εάά. 
αν μιγνύς, δὴ δηδοοϊου μοι, ὙΠΘΓΘ 
ΒΌΘΝ 8 ἥρμπγο 15 ἃ σδρχίοϊουβ υἱο δι 
ΟΥὗἨ ἧΡΥΆΙΙΩΔΙ, βουνίηρ ΠῸ ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ 
ΟΙΟΔΥΠΘ58 ΟΥ̓ ΘΙΡἢ 55. 1 ἤᾶνθ [Π6ΓΟ6- 
ἔογθ δάορίϑἃ ἰδ οουγθοῦοη ῥγοροβοὰ 
ὉΥ ΚΙ 86ἢ. 

γόσοις)] “ΤῸ ἱηάοῆηϊίΐο οχίγθηθ5 οὗ τ 
Ἰοὺ δηὰ οοἱᾶ, πιοὶδὲέ δηὰ ἀσγ, ἄτα. 

τούτων δηὰ ταὐτὰ ταῦτα δ΄ο ἴδ γέννα 
τοῦ πέρατος, ἐπδίαηοεδ φΥ ἰδὲ 1 ἴπιϊξ, ποῖ 

δ - 4 ω 2 ’ 

χαὶ ταχεῖ καὶ βραδεῖ, ἀπείροις 

[6 πέρας διὰ ἄπειρον, 845 Βι411Ὀαττη 
ΒΌΡΡΟΒΘθ5,. ἴῸΥ ΠΟῪ οδὰ ἐΐλεν ὯΘ 581ἃ [0 
δ6 ἐν τοῖς ἀπείροις οΥ πέρας ἀπεργά- 
σασϑαιὃ Ου [6 ΟἾΝΟΣ δαμῃᾶ, τῦῦ οδη 
ΒΆΥ ὙΠῸ ρογίοος ῥΓΟΡΙΟΙΥ ὑπαὶ Θδοὴ 
Ἰἰτπυξίδιϊνο αροηῖ ργοάπςοο Α [,11:21{.᾿  ΠΘη 
Ι πυτοία {π6 δῦονθ, ἴἢ ΠΥ ὁη6 ᾿ιΔὰ 
δεκοὰ πὶ ὙΠΥ {{π||50 ϊπη1185 ποτα ποῖ 
τοϑηϊίομθα ὈΥ πη, 1 οουἹὰ ποῖ Πᾶν 
Δηδνοτοα ἢ. Βαϊ 1 ΠΟῪ 566 ὈΥ Οἰ ΠΟΥ 
οογίδὶῃ 5ἰρη5 ἰμδί {Π198 ἀείρος 15 ΟΠ δΥρ6- 
ΔΌ]Θ ΡΟΝ ΟἿ ργϑϑαεηΐ ἰοχί, ψ ΐο ἢ 18 
ΨΟΙῪ αἰδογοηΐ ἔγοτῃ (δὲ οὗ ῬιΙαίο. Δ 5} 
ΒΟ ἰοΥτΉ ΟΠ Ὁ τηοὲ ἢ ταὐτὰ ἐγγιγνό- 
μενα ταῦτα ἰπ [Π6 ὙΘΥΥ͂ ποχί βϑηίοῃοθ, 
ΒΘ ὙᾺ5 5ιγριὶβαα ἰπδὶ ἴὰ γγὰ8 ποῖ σαίδοῦ 
αὕτη ἐγγιγνομένη, (Βα. χοινωνία) δηὰ 
Ῥιοροβϑᾶ 8 {Υβϑηϑροϑίοη, τ οἢ ποιά 
ποῖ δανθ τη ἀθα τοδίίογβ; ἔοτ {Π6 Ἀγ6- 
νἱοιβ τούτων νγὰβ 511}} ἴὸ 6 δοοοπηίοᾶ 
ἴογ. Βυΐϊ ΠΟ ὁπ6 8661Ὼ8 (0 δᾶνα βίυτ ὈΪ6α 
δῇ ἴΠπ6 ,οΥϑ ἀπβου!; ὩΆΤΩΘΙΥ ἰδδὲ ἴη 
᾽Αρ᾽ οὐχ ἐν μὲν νόσοις, Το] ονγοὰ ἘΥ 
Ἔν δ᾽ ὀξεῖ χαὶ βαρεῖ, χ. τ. ξ.,), γθ 
ἢν ἃ τιοϑὲ Ἰπαϊογοιιβ δἰζοτηρί δὲ βηΐ- 
{Π681ῖ85. Τ6 58:16 ΥΘΙΏΘΟΥ ψν1}}} 4118}. 
ὉοΐῺ ἐλὲδ ρουρὶ οχῖῖυ, δπὰ ἴπαΐ οδυβοὰ 
ΒΥ τούτων. ὙΒΟΙΘ ἰ5 ἃ ἰασιπα ἴι [6 
ἰαχί, ΒΟΥΘ 1 νῷ ἱπὰϊοδίθα ομθ. ΤῊ 8 
[ἴη6 ΥΤοδὰθν δ Η]} Ρρ ΓῸΥ ΕἸτηβ6 1: θὰ 
[826 5υρβίδμοα οὐ ἢϊ5 ΒΌΡΡ]οπιθας ται 
ὍΘ 88 ζ0]]ον8 : ἐν μὲν νόσοις (τὸ 9ερ- 
μὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν, χαὶ τὸ ὑγρὸν χαὶ 
ὁ ξηρὸν ἐ ἐν ἀλλήλοις στασιάζετον, τὸ 
δὲ πσοὸν χαὶ τὸ μέτριον ὅταν ἐγγένη- 
ται,) ἡ τούτων ὀρϑὴ χοινωνία χ. τ. ἔ 
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οὖσιν, ἄρ᾽ οὐ ταὐτὰ ἐγγιγνόμενα ταῦϑ᾽ ἅμα πέρας τ᾽ ἀπειργά- 
σατο, καὶ μουσικὴν ξύμπασαν ἡ τελεώτατα ξυνεστήσατο; 

ΠΡΩ. Μάλιστά γε. 

ΣΩ. Καὶ μὴν ἔν γε χειμῶσι καὶ πνίγεσιν ἐγγενόμενα τὸ 
ο ᾿ ἰ ΩΝ νὴ ᾽ ,Ὶ 5) ΧΡ’ Δ ΕΟ μὲν πολὺ λίαν καὶ ἄπειρον ἀφείλετο, τὸ δ᾽ ἔμμετρον καὶ ἅμα 

σύμμετρον ἀπειργάσατο. 
ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐκ τούτων ὧραί τε καὶ ὅσα καλὰ πάνϑ᾽ ἡμῖν Β 

γέγονε, τῶν τ᾽ ἀπείρων καὶ τῶν πέρας ἐχόντων συμμιχϑέντων; 
ΠΡΩ. Πῶς ὁ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Καὶ ἄλλα δὴ μυρί᾽ ἐπιλείπιο λέγων, οἷον μεϑ᾽ ὑγιείας 
κάλλος καὶ ἰσχύν, - Υ καὶ ἐν ψυχαῖς αὖ πάμπολλα ἕτερα καὶ 
ζαάγκαλα. ὕβριν γάρ που χαὶ ξύμπασαν πάντων» πονηρίαν αὕτη 

κατιδοῦσα ἣ σὴ ϑεός, ὦ καλὲ Φίληβε, πέρας ἐχόντων οὔϑ᾽ 

ξύμπασαν τελεώτατα] 1 ἀο ποΐ ῥτο- 
ἔοπ5 ἴο ππἀογδίαπα ἐπ6 ίογοα οΥ οἴ  Υ 
οὗ {π6806 τνοτάβ. ΤΠ ἤνβί βϑϑίῃβ {8156 
ἴῃ ἔδοϊῖ ; ἴον δ που ἢ 411 τηυδὶο αγὶβϑϑ 
ἴτοιη {Π185 βοῦγοθ, οδοῖὶ ΒΘΥΘΤΆΙ ΟΟτη- 
Ὀϊηδίΐοη ἄοθ5 ποῖ Ὁχοάυοθ αἷξ πιυδῖὶο. 
Απῃὰ αρδίη ΨὮΥ ξύμπασαν, ποὲ ἅπασαν ὃ 
ΤΠΟΤΟ 8 ὁπ6 186 οὗ ξύμπας ψ ΒΟ 'ῃγθ 
οὔθ τηθοὲὶ τ ἴῃ ΡῬ]δίο; σὮΘΓΟ, ΒΟΥ 
δροδικίηρ οὗ δ βιθοσζαϊμδίθ βσϑηιϑ, [6 
Ρᾶ558605 ἴ0 ἃ ΙΠ0Γ6 ΘΟΙΠΡΓΘ ΘαβὶνΘ 026: 
85 ἴοσ ἰπβίδῃοθ ἢθ νουἹὰ ΒΒΥ τὴν ταχ- 
τιυκὴν χαὶ τὴν στρατηγικὴν ξύμπασαν. 
(Οοτρδῦθ Ῥεῖον: ,ὕβριν χαὶ ξ. πονη- 
ρίαν.) 45 ἔον τελεώτατα, ἐπδὶ ΜὙΠ11 5ιιγθ- 
Ἰγ ἀορομᾶ οπ ἔπ ρυσγ οὗἩ ἰἢθ τηράϊξπτη 
διὰ [16 νασίοίυ οἵ 89 ποσά. Βυὲ ἐ8ΐ5 
δἰοιροτίπς οὗ Βδαὲ δηὰ βῆδσρ, διὰ βυἕἔ 
δηὰ 5107, ὑσοάποοβ οδοίς οὐ γος δος 
.81390, δηὰ οἡ τπονοϊηθηΐ, Τῃ6 οὯ6 βοοα 
4 ΌΔΙΣΥ οἵ 411 {Π) 0586 5 λειότης; δῃὰ 1 
Ὑθηΐαγα ἰ0 βυρροδὶ, χαὶ μουσιχὴν ξύμ- 
πασᾶν τε λειότητα. 

Μάλιστά γὲ] ΤΠ6 Ὀδ8ὲ δυϊῃοηιοα θὰ 
τοδαϊηρ 18 Καλλιστα; Ὀπὲ ἔπ6 σοπίΐηυαὶ 
σοπίπβίου οὗ {πὸ ἔτγο τοσὰβ ἷβ Κπον 
ἴο 84}} γῆο δ. ἔδυ δῦ τ Ρ4]9ο- 
ΦΥΘΡΉΥ, δηα ἰποσο σδηθοῦ Ὀ6 ἃ ἀουδί 
ΨΈΪΟΒ οὗ (6 ἔνγο 15 τηοβὶ ΔΡΡσορσῖδίθ 
ΒογΘ. Ιη Τδαάν. 268 ο, [ὉΣ χαλὸν γοῦν 
ἄν, τὸ τουβὲ τοδά μᾶλλον γοῦν ἄν. Α 
ἴον Ῥᾶροβ {αΥΠῸΥ οη, {Π6 γδίίοδ Μϑ. 
μΑ8 χάλλιστα ἴογΥ μάλιστα, ψἤδΥΘ ἴΠ6 
Ἰδεον 18 ΟὈν οι ΒΥ τρί. 

τῶν πέρας ἐχόντων 18 οογγοοῖ: [Π6 ΡΔΥ- 

ἐἰσα]αν Ῥσορονίζοηβ Ὀθ]οὴρ ἴο ἐμ6 πέρας. 
ΕἸδονογο ΤΗΘΥ͂ ΔΡα οΑ]]6 ἃ περατοειδῇ. 

ὕβριν γάρ που) ὙΟΓΘ 560 18 πὸ οὐ- 
οαϑίοη Ὁ που: ἰΐ ἦ5 Ὡοΐ Σηρτοῦδ Ὁ ]6 
{πδὶ Ρ]αίο πτοῖο: γάρ ποτε. 
ἡ σὴ θεός] ὙΠδ ποίΐοῃ ἐμαὶ ἡ ϑεὸς 

5. 8 Ῥευβοιϊ βορίίοι οὗ 86 [μϊτὰ γένος 85 
ὀρθὴ χοινωνία ͵8. 5 Πο 6 ΠΕῪ γτϑέαϊοα Ὁ 
106 δΡΡΘΟΆῚ] ἰο ΡἈΙΘΌυ9, τοῦ οου]ά 
ΟὨΪΥ͂ θὰ τηδλὰθ Ὀδοδι86 δ χοἀδὰθ58 νγᾶ9 
ἴῃ αποδίΐϊοῃ. [{ 15 80 ΡγοῦδὈ]θ ἴπδὶ σὴ 
Ἧὃ58 Ἰοβί ἴῃ οοῃδβθαιθῃοθ οὗ 19 ὨΘΆΓΣΙ 658 
ἴο τ, πὰ ἰξ βϑϑῖὴβ 80 πΘΟΘΑΒΔΥΥ͂ [ῸΓ 
[8260 δ6η86, [πὶ 1 ἢδνα τγοϑίογθα ἴΐ οϑη- 
θοἴυγδ Υ. 
πέ ρα9 ἐχόντων οὔθ᾽ ἡδονῶν] πέρας 

οὔτε ήδονῶν οὐδὲν οὔτε πλησμονῶν ἐνὸν 
ἐν αὐτοῖς, νόμον χαὶ τάξιν πέρας ἐχόν- 
τῶν ἔθετο. ϑοἢ 8 ἐδ τοδαϊηρ οἵ [86 
Βοαϊοίδῃ δαὐὰ 6 ἵἔνγο Μϑ5. νοι 
ἸΠΟΒΕΥ δἀρτοα ὙΠ} ἰϊ. 10 15. υἰΐοῦν ουἱ 
οὗ οοῃδβίσιο οι, δπα ον Δ] Όδυτι δ8Ρ- 
ῬΘδγΒ 10 Ὅ6 ΟἾΪΥ δια] ἰῃ θαγηθδὲ ἴῃ ἀ6- 
ἔδηαϊηρ ᾿ξ. Τὸ ἰὨΓΟΣΟΣ οορίθ5 ἢᾶνθ 
ἔχοντ᾽, το 1 τοραγὰ δα ἃ Ἵοη]θεΐυγα, 
βοὴ 88 ΟΧ6 οἴἴθη Πη45 ἔγοσῃ (86 πδηα8 
οὗἩἨ ἔἰιο τὴοῦθ Γχϑοθὴΐξ δοῦῖὶδθ8; ΠΟΤ Ἀ.Θ 
ΠΟΥ ΔΙΑΥΒ ππέοτίππαίθ οη68. Βυΐ οὗ 
ὙΠῸ 86 οδηῃ ἔχοντε ὃθ ἴο υ8ὃ [8007 
δηὰ οὐδοῦ αγὸ ἴπ6 [ἰἰπηϊξ ἢ (88 6830, 
δῃρὰ οϑῃ ΒΟΆΓΟΟΪΥ Ὀ0 8814 ἰο λαῦέ [ἴἰΐ. 
Ι μᾶνο {πογϑίοσθ δοοορίϑὰ ἐχόντων 885 
γῖρῖ, Ὀπὶ ἴῃ ἰΐ58 στοὰ Ρἷδοο; ἔμπδὶ ἐβ 
οὐ θα ὉΥ δοοϊἀθπῖ, δὰ πθη τϑβίογοα 
ἴο ἃ ρατί οὗ ἰδ6 ἰοχί ἰο ψμίΐοδ ἱξ ἀϊὰ 

8 Ἐ 
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ἡδονῶν οὐδὲν οὔτε πλησμονῶν ἐνὸν ἐν αὑτοῖς, νόμον καὶ τάξιν 
᾽; 2» 8 ΑἹ Ά 2 - ᾿ 2 ἔς Ὕ Α ,Ὶ 3 

Ο πέρας ἔϑετο" καὶ σὺ μὲν ἀποχναϊσαί φης αὐτήν, ἐγὼ δὲ τοὺ-- 
Π 2 α« ᾽ 

ναντίον ἀποσῶσαι λέγω. σοὶ δ᾽, ὦ Πρώταρχε, πῶς φαίνεται; 
ΠΡΩ. Καὶ μάλα, ὦ Σώχρατες, ἔμοιγε κατὰ νοῦν. 

ΣΩ. 

ΠΡΩ. 

Οὐκοῦν τὰ μὲν δὴ τρία ταῦτ᾽ εἴρηκα, εἰ ξυννοεῖς. 
.Α4λλ᾽ οἶμαι κατανοεῖν" ἕν μὲν γάρ μοι δοχεῖς τὸ 

- γ ἄπειρον λέγειν, ἕν δὲ καὶ δεύτερον τὸ πέρας ἐν τοῖς οὖσι" τρί-- 
τον δ᾽ οὐ σφόδρα κατέχω τί βούλει φράζειν. 

ΣΩ. Τὸ γὰρ πλῆϑός σε, ὦ ϑαυμάσιε, 
Ὁ τρίτου γέννης. καί τοι πολλά 

ἐξέπληξε τῆς τοῦ 

γε χαὶ τὸ ἄπειρον παρέσχετο 
[γένη], ὅμως δ᾽ ἐπισφραγισϑέντα τῷ τοῦ μᾶλλον καὶ ἐναντίου 
γένει ἕν ἐφάνη. 

ΠΡΩ. ᾿Αληϑῆ, 
ΣΩ, Καὶ μὴν τό 78 πέρας ἡ οὔτε πολλὰ εἶχεν, οὔτ᾽ ἐδυσκο- 

λαίνομεν ὡς οὐκ ἦν ἕν φύσει. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἂν; 

ΣΩ. Οὐδαμῶς. ἀλλὰ τρίτον φάϑι μὲ λέγειν, ἕν τοῦτο τι- 
ϑέντα, τὸ τούτων ἔχγονον ἅπαν, γένεσιν [εἰς] οὐσ[αν ἐκ τῶν 
μδτὰ τοῦ πέρατος ἀπειργασμένων μέτρων. 

ποῖ ὈΘ]ΟΏΡ, δή [86 βϑοοῃὰ πέρας ἰπ- 
βίοδα οὗ [δ6 τοί. 

ἀποκναῖσαι) Ῥ]δίο υβὸς (ἷ5 πγογὰ ἐπ 
Ἐερ. 406, Β, ἴον ἐο εηγεοδίθ. ἴτι ΘΟΙηΘαΥ 
ἰξ οὐουγβ πῃ (᾽6 580η86 οὗ ἐόὸ δογέ ἴο 
ἀἄεαί. ποτα ἰβ πὸ ον άθμοθ οὐ ἴ[5 
Ὀοΐης σογθυτη ρδ] βίγίουσω, 88 ὙΥ ἴῃ 61.6]- 
ΤΔΗΠ ΒΌΡΡΟδΔΟΒ; δὲ ἰϑαϑί, ποῖ ἱἰπ [6 
ΒΘὴ80 8868 ἰπίθῃἀπ ὈΥ ἷἶβ ΡῬΔΙΒΔΡὮΓΔΒΘ, 
Ῥοδη γοϊαρίδίθτη τι οηΐ 8 οἱ δγζ- 
τοϑη 8 ἰδηαυδη) ἐοέίδεδ ρεγοιδϑαηι σ0Ή- 
οὐάϊειε. ΤὨθΘ δθῆβ6 ἷβ, ἀπά γόοις δαν 
ἐλαὲ ἐδ6 δα8 εηγεεδίεα ἐλονι (πάντας), 
διιὲ 7 αὐῆνηι ἰλαὲ δὴθ δα8 ϑανεᾶ ἐλεπι. 
ὙἙΒΟυΒΒ ᾿ξ τὸ ἀυγοῖ ἱμβοτὶ ἡμᾶς δῇ 
αὐτὴν, 119 “41ο ἐ6 «εαοίάα διλοϊσυϊν 
οὗ [Π6 δγηΐαχ, Ὑδ ΟΣ 885 16 ΙηοΥΘ 
1δὴ ΟὯΘ ΒΟΏΟΙΔΡ ἃ δίγϑηρο ἀδῃςθ, 
νουἹὰ Ὀ6 τοιιονθὰ ὉΥ ἴὯ6 ογάεν οὗ [86 
ἔνγο δοοιβδέϊνϑϑ. 

γέννη) Τὴοθ Βοοῖκβ δδνὸ γενέσεως, 
διὰ οὨ6 οαΐΐον ἰμίουταβ 5 ἰμδὲ πλῆϑος 
τῆς γενέσεως πιοδὴρ αἱ πολλαὶ γενέ- 
σεις. [1 8ο, πλῆϑος τοῦ ἀνθρώπου νὴ]] 
δ. δὰ ΘΩΆΔΙΥ 6ἰθαδπὶ ναυίδιϊοη οὗ οἱ 
πολλοὶ ἄνθρωποι. ΦῈΠΠ' τπ|8 ͵Β οογέδίη, 
ἷξ ψ|}} ὍΘ τοῦτ γγυάθηϊ ἴο ἰδικθ [ἢθ 
ποσὰ πμϊοὴ ἢΔ8 οοουγγοὰ 80 οἴἶθῃ, δυὰ 

ΔΙΔΥΒ ἰπ [Π6 ΥὙΘΥΥ 88ιηὴ8 δοοορίδεοι. 
[γένη]] ΤΙθ Βαρριοτηθηξ, τυβῖοἢ 1 Βδνο 

Ῥυΐ ἴπ Ὀγδοκοῖβ, 15 ἴθ ἴδ6 ἴγὰθ βέγ]6 οὗ 
186 ᾿ οΥΡΟ Δίου. 

οὔτε πολλὰ εἶχεν) ΤΙ δ ἷ5 ἃ βίγαπβϑ 
85βδουζίου δου πέρας δὰ Ὀθθη ἀθοϊαγϑᾶ 
ἴο σορέδίη ᾿ΘΥΟΥΥ Ροβϑὶ Ὁ]6 τοϊδιοη οὗ 
ὨΠΓΔΌΘΥ ἰὼ ΠΌΡΟΥ δηὰ τοθϑβασο ἴο 
ἸΑΘΑΒΌΓΟ,᾽ δηᾶ [Π6 ἰπδίβῃησο5 οὗ ἰΐ ὝΟΙΘ 
ϑαϊὰ ἴο ὕὉ6 μυρία. 1 ῬΙΌΡΟΒΘ ὅτι ἴον 
οὔτε, διὰ οὔτοι ἐδ. ἔον οὔτ᾽ ἐδ. 

γένεσιν κ΄ τ. ὁ) “1ῃ ογὰθγ ἰὸ ὕπ- 
ἀογβίδηα 18 ρῥϑᾶβϑβδρθ, ἴὁ ἷβ δρδίῃ π6- 
ΟΟΒΒΑΥΤΥ ἴο Οὔδοσυνο ἴΠ6 880 Κὶπὰ οἵ 
ἀϊϑιϊποίΐοῃ 88 ψῶβ τηδὰθ ἴῃ [Π9 6856 οὗ 
πέρας Ὀδένγοθη 86 ἰσότης, ἡμίσν, δι- 
πλοῦν, οὐ [δ8 οη8 5:66, δηὰ {πὸ ἐπ- 
ϑέαποεϑ ο΄ ἃ ὅι Ναζενγε ου ἴδ6 οἰδον. 
τὸ τούτων ἔχγονον ἅπαν, 6 ποτ δααΐ- 
ψαϊοηΐ ἴο ἴῃ6 ᾿πδίδῃοθϑ; ἰπθ680 ΑΓΘ 880 
ἱποϊυθθὰ υὑπᾶθν 18 ΜΝ γένεσις εἰς 
οὐσίαν, ὉΥ τΒίοΝ 8 ἐρ! οὰ τπδὲ ΘΎΘΥΥῪ 
οχίβεϊηρ ἐδίπρ διὶδθ8 ἔγοσῃ [πἷ8 οοσηθἷδδ- 
ἴἴοη. ΤΈΘΥ δζ κδίὰ τὸ αγίϑθ ἐχ τῶν 
μέτρων, ἥτοτα [88 ργορονείονδ, οΥ᾽ »το- 
»ογέϊοπαξε φυαπέϊίει απὰ ἄερνεεε, ἀπειρ- 
γασμένων μετὰ τοῦ πέρατος, τολίολ ἀτὸ 
«ἢοοιεα εἰπιωϊαπεομεῖν ιοὐδὰ ἰδὲ πέρας 
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δ 

ΠΡΩ. Ἔμαϑον. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ δὴ πρὸς τοῖς τρισὶ τέταρτόν τι τότ᾽ ἔφαμεν Ἑ 
ν , Ά 2 ςε ἢ . “΄,, Α 2 - 

εἶναι γένος σχεπτέον. κοινὴ δ᾽ ἢ σκέψις" ὃρα γὰρ εἰ σοι δοχδὶ 

ἀναγκαῖον εἶναι πάντα τὰ γιγνόμενα διά τιν᾽ αἰτίαν γίγνεσθαι. 
ΠΡΩ. Ἔμοιγε᾽ πῶς γὰρ ἂν χωρὶς [τοὐτου] γίγνοιτο; 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ τοῦ ποιοῦντος φύσις οὐδὲν [πλὴν ὀνόματι] 

“ » » ’ 3 δ - Α 4 ΡΝ, 2 - Ρλ. Ὑ τῆς αἰτίας διαφέρει, τὸ δὲ ποιοῦν καὶ τὸ αἴτιον ὀρϑῶς ἂν εἴη 
λεγόμενον [ἕν]; 

ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. 
ΣΩ. Καὶ μὴν τό γε ποιούμενον αὖ καὶ τὸ γιγνόμενον οὗ-- ὩἽ 

δὲν πλὴν ὀνόματι, καϑάπερ τὸ νῦν δή, διαφέρον εὑρήσομεν. 
3 

{)] πῶς; 

ΠΡΏΩ. οΟἵὕτως. . 
} .« -“᾽ ΣΩ. ᾿ρ᾽ οὖν ἡγεῖται μὲν τὸ ποιοῦν ἀεὶ κατὰ φύσιν, ᾿ 

ΤΩ 

δὲ ποιούμενον ἐπακολουϑεῖ [γιγνόμενο»)] ἐχδίνῳ; 
ΠΡΩ. ΠΠανύ γε. 

ΣΩ. ᾽"4λλο ἄρα καὶ οὐ ταὐτὸν αἰτία τ᾽ ἐστὶ καὶ τὸ δου- 
λεῦον εἰς γένεσιν αἰτίᾳ. 

(Ρτορογίζοι ἴῃ ὑπ δοβίγδο), ῸΥ Δ5 8000 
885 ΘΥΟΣ ἴΠ6 πέρας Θηΐογβ ἰπίο δηγίπίηρ, 
118 Ῥσγορογίθβ ἱτητηθαϊδίθ! Υ γϑοοῖνθ ἐμϑὶγ 
ἄμθ φγορουίίοη. Τὴὸ ὙὯ019 ρϑϑβᾶβθ 
ΏΔΥ ἰμογϑέοσθ 6 ἰγδῃβὶαίθα, --- Βιέ 
ὠπαεγείαπα πιὸ ἰο πιέεαπ ὃν ἰδδ ἐλὶγὰ 
Σύια δε τολοῖα ρ»γοάνμοε Γ᾽ ἐλέεε ἔϊοο, 
ςοπδίἀενίπο αἷΐ βοΐ ργοάισε αἬ οπδ, α8 
ἃ οσοπιΐπρ ἵπίο δεῖηρ, ἀεγίυεα οτι δα 
»τορογξίοπδ φῃγοάμοεά αἴοηρ ιοὐξδῶ ἐλα 
1πιὲ. Οπ Ἰοοκίηρ, οὐοὸγ {Π|8 ο]α ποῖα, 
Ι ἴδοι] Ὀὰϊ ομθ τηΐβρίνίησ; δηὰ (μδὲ 15 
85 ἴο ΤΥ ἱπιρ!οα ἈΡΡΙΟΥΔΙ οὗ {86 νογὰϑ 
γένεσιν εἰς οὐσίαν. Α5. ἐὐεγν γένεσις 
τουδὲ 6 εἷς οὐσίαν, υπάογβίδηδϊης οὐ- 
σία ἴῃ 8 ἸΟΥΤΘΙ 8680 88 8 γεγενημένη 
οὐσία, (560 ἐπ 21, 8), ὅλο γϑάυη ἀδηΟΥ͂ 
6 ἴῃ 1.86} βιπρίοίουϑβ; Ὀαΐ {818 βυβρίοἷοι 
Βασοηθ8 δ.}}} ΟΤΘ ϑοιΐουβϑ, θη Ὑ6 
γΤοβεοῖ. ἐπδὲ δοοοχάϊηρ ἴο Οαγοοῖς πδᾶϑθ 
9 Κι οὗὁἨ δρροβιίοῃ ποιὰ 6 ὁΘ0ῃ- 
πθϑοϊρα ὮΥ δ ρασγεοίρ]ο; ἴον ἰδ ἰβ τοΐ 8 
ἀοβοτίριου δρροηδθά, Ὀυΐ 8 γϑᾶβοῃ ἴον 
186. Ῥγονίουβ πδῆμθ. ἔχγονον γένεσιν ὃν 
τοῦ α οὗ ΘΟΌΣΒΘ ΌΥ δἰἰγδοίΐοῃ Ὀδοοσὴθ 
ἔ. γένεσιν οὖσαν. 

πρὸς τοῖς τρισί] τοῖς Βα45 Ὀδ6θ6ῃ 8 ἰδϑῖ 
ἰηβοσίοά Ὀϑίοσγο τρισί, ἐπουϊξέδ σοαιοέδιιδ. 

χωρὶς [τούτου]] Τὴ αἰξοπιρίϑ (ο ἀ6- 

«-.. 

ἔοπά τούτον δ΄ῖΘ οομποϊαβῖνο δραϊηβὲ ἴ{, 
χωρὶς 15 υδοὰ δἀνοΥ ΐδ}}γ, μέ δεαοεπέξεης. 

ὀρθῶς ἂν εἴη λεγόμενον [ἕν}}] ΤΊ] 
ΒΘ Θη66 ΜΒΙΟ οηἂβ ἴπ8, σοηϑ1515 οὗ 
ἔνγο ρῬαγίβ, [86 γβί. ἰὴ σης Οαμες δυὰ 
ἐδλαὲ ιτιολέολ πιαζόδ ἃτὸ δἰβγιλθα ἴο ἢδν8 
Ὧ0 ἀἰβδδγομοθ 845 ἴὁ παέμγό, δῃὰ ἰὴῃ6 
βοοοῃὰ ἷἴἢ τΒΊΟΒ [856 νγὸ παρεέδ 810 
88:86 ἰο 6 σοηνοτ Ὁ]6. ὙῈδ ἢγϑβὲ [185 
ὈδΘΠ “οομἴαδροα τὴ ἴμο ϑθοοῃᾶὰ ὉΥ {π6 
Ἰπιγυϑίοη οὗ πλὴν ὀνόματι, Ὀοττοινγοὰᾶ 
ἔγοτη βοῖον. ΤῊΐβ τηδῖκθβ Ρ]δΐο 58) 
ἐἢδὲ ποτα ἰδ Ὡ0 αἰδδσθηοθ ἐπ ἐλείψ' 
ἐδδόηοε, ἐαοερὲ ἰλεὶν παηιὰ;" πΏΪΟ. ἰδ 
1κ βαυΐηρ, ἐμοῦ 185 0 αἰ ΒΌσθησθ ἴῃ 
{ποῖς βἰδίασο, ϑχοθρὶ ἐμοὶν οομρ]θχίοῃ. 
ΤῊ βοοομᾶ ρῥϑγί ἰδ τηδὰθ ὑπ ρτδιητηδίϊοαὶ 
ὉΥ ἴδο ἰηϊγυδίου οὗἩ ἕν; ἴον ἰξ τὸ ποιοῦν 
Δηὰ τὸ αἴτιον δῖ ὈΟΓΝ οὗἩ ἔπδὰ 50Ὁ- 
ἡοοῖβ, λεγόμενα ἴ5 ἱπᾶϊϑρθη88016. Βαϊ 
δὶ ἃ ΟἸΌΤΩΒΥ ὝΔΥ οὗ βαγίηρ, “(δὶ 
γοὰ οδῃ ΔΌΡΙΥ ΟἰὮΘΥ πϑὴθ ἰηαἰθογθηΐ- 
Ἰγ" 15 [152 “ἼΠ6 ΜΑΚΟΣΡ δᾶ ἴΠ6 ὕδυβθ 
που]Ἱὰ τ ΒΕν ὍΘ οΔΠ16ὰ ομ 6." ΝΥ ἐδ 
λεγόμενον ἂν εἴη 6 πϑοὰ ον λέγοιτ᾽ ἂν 
τ ἕν οὐ τ ἢ ΔῺΥ ΠδΘ 6 ΤΏΔΥ ΒΡΡΙΥ͂ 
οσοαδίοπαϊ,ν, Ὀπΐὺ ΟἿ] ὙΒΟΥΘ δοῖῖθ ἀ6- 
οἰδγδίΐου οὗ 6α πάη ἴ0 δέ ρογηπαποηξν 
δογης δοποφίονί 5 ἱπίθη θὰ, 



88 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

- [4 ΣΩ, Οὐχοῦν τὰ μὲν γιγνόμενα καὶ ἐξ ὧν γίγνεται πάντα 
τὰ τρία παρέσχετο ἡμῖν γένη; 

ΠΡΩ. Κααὶ μάλα. 
ΣΩ. Τὸ δὲ δὴ πάντα ταῦτα δημιουργοῦν λέγωμεν τέταρ- 

᾿ ᾿ ᾽ν.» .ς « “ " Ἀν ! ͵ , 
τον, [τὴν αἰτίαν.) ὡς ἱκανῶς ἕτερον Ὅν ἐχείνων δεδηλωμένον. 

ΠΡΩ. «κ“έγωμεν" ἕτερον γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Ὀρϑῶς μὴν ἔχει, διωρισμένων τῶν τεττάρων, ἑνὸς 

ἑχάστου μνήμης ἕνεχα ἐφεξῆς αὐτὰ καταριϑμήσασϑαι. 
ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ, Πρῶτον μὲν τοίνυν ἄπειρον λέγω, δεύτερον δὲ πτέρας, 

ἔτιειτ᾽ ἐκ τούτων τρίτον μικτὴν καὶ γεγενημένην οὐσίαν" τὴν δὲ 
τῆς μίξεως αἰτίαν καὶ γενέσεως τετάρτην λέγων ἄρα μὴ πλημ- 

Ο μελοίην ἄν τι; 

ΠΡΩ. Καὶ πῶς; 

[τὴν αἰτίαν.) ὡς ἱκ. ἕτερον ὄν] ὅ60 
Αἀάφῃηάαα. 

ἕτερον γὰρ οὖν] ὙΠῸ ἱπίοτου ΜΆ8. 
μάν Λέγωμεν γὰρ οὖν. δίδι!Πῦδαια, τ]ιο 
ἷν ΑἸΔΥ8 Βαυηίθα ὉΥ ἃ ΡΘΥΥΘΓΒΘ 588- 
νἱοΐοη (δαὶ [86 οἷσεν Μ58. δύο [}}} οὗἁ 
ὐδυντηδίῖοαὶ σοΥγ οἴ ἢ8 (8 ἔδοϊς ποίου" 
ΟἸΒΙΥ ἴσον οὗἨ {ΠῸ γϑοθῃξ 6ο}}65), Ῥτο- 
ἴδτ 88 Ἰαίϊοσ, διὰ δϑβϑοτίβ ἰδὲ γὰρ 
οὖν ἷθ ὈΘΙΘΡ ϑυΐϊ θὰ ἴο λέγωμεν ἰδδῃ 
ἴο ἕτερον. Βαΐ ἰξ λέγωμεν ᾿Ἰῃϑδῃ8 δΔηγ- 
τὐΐυ ας, ἰδ ταθδἢ8 βούλει. λέγωμεν (ἰξ οοιά 
ποὲ ὃθ πϑοὰ ζ0γ λέγειν ἡμῖν ἔξεστι), δὰ 
ἦβ ᾿ΠΟΥΘΙΌΓΘ 8 ῬΓΌροΟβ8); δηὰ γὰρ οὖν ἰ5 
ποῖ, δηα οδηποῖ ὃ6, υδϑὰ ἴῃ [ἢ δβ5ϑηΐ ἴο 
8 ῬΌροβαὶ; ὙΠΟΥΘΔΒ ἰὴ ἴδο δατηϊδδίου οὗ 
ἃ ἰὴ Ῥγονϑα, ποϊῃὶηρ, ᾽8 ΤΟΣ ΟΟΙΩΤΏΟΏ. 
Τα ἀτὶ οὗ [Π8 ψΠ016 διχζυθηξΐ δ0ῃ- 
βτιηβ ἴπο οογτϑοΐῃθ88 οὗ ἴδ Βοαθ]οῖδι 
ἕτερον. ποιοῦν ρῥγεοϑᾶβθϑθ, ποιούμενον 
τοἸϊονγθ, αὶ ποιοῦνετεαἰτία δηὰ ποιού- 
μενονετεδουλεῦον χ. τ. ξἑ. Ὑμογοίοτο αἷ- 
τία διὰ δουλεῦον ἀ΄τὸ ἀΐδοσγοηὶ. ΝῸΝ 
ΟὟΥ ἔγβί ἔἔἶιγθο ΟἾδϑϑθβ Βο]οιμοὰὶ ἴο ἴῃ 8 
ποιούμεναες:: γιγνόμενα, οΥ ἔδαῖν οἰδιηθηὲϑ, 
διὰ 5 ποιοῦν ἰ5 ἀϊδτδης ἔγοϊη ἰἴνδβ6, 
ἐξ δᾶκβ. ἃ τἱρῆς ἴο αὶ βορδυαῖβ ((ουτὶὴ) 
ΟΙα55. (δίγίοι!  βροδκίηρ ΟὨΪΥ οἷ ΟἸανβ, 
ἐλε ἐλιγὰ, ἰ5 γιγνόμενον, διὰ ον ἰπαὶ 
ΤΟΆΒΞΟΩ δ6 565 ἴδ Οχργθβϑίοῃυ δουλεῦον 
εἰς γένεσιν αἰτίᾳ, ἴῃ οτάδϑνη ἰο ἱποϊαὰθ 
{8:8 ἢτοϊ δηὰ βοοοπᾶ, δηὰ ἴῃ Εἶκθ ἸΏ ΠΟΥ 
86 ἐρϑακβ οὗ τὰ γιγνόμενα καὶ ἐξ ὧν 
γίγνεται.) ΤΙο ἀἰδεϊποίπ 655 ἴβϑὴ οὗ ὕδυβο 

ἔγοτῃ ἰδ ΟΥΟΡ ἰΠγοθ ΟἼ845565 15 (δαὶ οἢ 
γῇ ϊο ἢ [ΠῸ6 8016 5[1655 Οὗ [Π6 5οπίθῃσθ 
ἴ41]5. Βυὶ 1 ψῶϑ ποῖ πΟΟΟΒΒΑΥΥ ἴο 
οὔδηρο λέγωμεν ἱπίο λέγομεν. 1 ἀϊὰ 
80, ὈΘΟΔΙ50 {ἴΠ6 Τὰ]05 οὗ ἀϊδίοσραθ 16 
ΥΟΙΥ͂ 5ΕΣΙΟΠΥ οὈδογνοα ὕγ Ῥ]δΐο, δηὰ 
ἐβογοίοσο Ῥυοίασοηυβ ψοῦὰ ὅδγο ἴἰὸ 
ΔΏΒΥΘΥ ἰἴ0ο λέγωμεν. Βυὲ ΜὮΥ 5βΒουὰ 
80 ποῖ ΔΏΒΥΓΟΥ 0 Ὀοιἢ δὲ δὰ ἕτερον, 
ὉΥ 188 ὐορῆου οὗ δοέλ τεδάϊηρεῦ ΕῸΥ 
γὰρ οὖν οομιρδαγο ἴπ ἐμπὶν Ὠίδιοσιο 14, 
Β. ,.18) 8. 171, ο. 80, α, ν. 82, σ. ᾿ 

ἄρα μὴ πλημμελοίην) ΤῊ Βοάϊοΐδη 
δια 15 ἴνγο Ο]]ονγοσβ αν πὸ μή. Βαΐ 
88 ἰδ ἷ5 δαβὶοσ 10 δεοουῃΐ ΤῸ [8 
οὐ ἶβϑίο ἴῃ δοὴηθ οορίοβ [πὴ Ὁ ἰΐ5 
Ἰηϊογροϊδίζοη ἴῃ οΟἰδοῦβ, ἰδόγο 15 »γῆπᾶ 
)7αοὶε ονϊάθηςθ ἴῃ 5 ἔανουγ ; ἴοσ, 8]- 
ἐπουσὰ μή διὰ μή ποτε δῖ ΥϑΎῪ 
ΘΟΙΏΤΩΟῚ ἔογτως οὗ ἰβεοττοξαίδου ΔΙΏΟΙΡ 
16 Ιονγὸς Οσθοκβ, ἄρα μὴ ἴδ6 α ςο]- 
Ἰοᾳυΐθὶ Αἰ εΐδω, οὗ πο ΠΟΥ οου]ὰ 
ΚΩΟΥ ποίδίηρ σᾶνθ ἔγοιηω Ὀοὺκβ. Τὴ 
ΤΟ] πη; ρϑϑϑαρ65 νεὶ}} δεν [ἢ ἸΩΔΠΏΟΓ 
ἐπ ὙΒῚΟΝ τηΐβ Τότ οὗ ἱπίοττοχδοῃ :8 
ὡϑϑοὰ, διὰ ἰδὲ ἰδ ἰξ οιηρίογοα δῖα 
ΠΕΥΘ {Π|Ὸ Ἔρθᾶκον ἰξ υποογϊδῖ οὐ ἐπ 
ΔΏΒΥΓΟΘΥ, δὰ ὙθΟΓΘ Π6 ἸΠΘΓΕΙΥῪ ἀδιηδιη ες 
ΔῺ δϑϑδὴΐ οὐ ὙΠΟ 116 δῶ5 δ σῖρὶ ἴο 
γοόκου: δΆθάο 64, ὁ (ἐπ|ὶοο) δὰ δ ν- 
πισπίάες 168, Ο (ἴῃ ἴπ680 ἱπβίληςοβ ἄλλο 
τι τῆδκϑ5 ἔνθ φυοκείοη ποραϊῖνο) Ῥάσαο 
103, οσ. Οὐδο 44, Ε. ΟἈΛαναιάες 114, Α. 
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ΣΩ. Φέρε δή, τὸ μετὰ τοῦϑ᾽ ἡμῖν τίς ὃ λόγος; καὶ τί 
ποτε βουληϑέντες εἰς ταῦτ᾽ ἀφιχόμεϑα; ἄρ᾽ οὐ τόδ᾽ ἦν; δευ- 
τερεῖα ἐζητοῦμεν πότερον ἡδονῆς γίγνοιτ᾽ [ἂν] ἢ φρονήσεως. 
οὐχ οὕτως ἦν; 

ΠΡΩ,. Οὕτω μὲν οὖν. 
ΣΩ. ἸΑρ᾽ οὖν νῦν, ἐπειδὴ ταῦϑ᾽ οὕτω διειλόμεϑα, κάλλιον 

ἂν χαὶ τὴν κρίσιν ἐπιτελεσαίμεϑα πρώτου πέρι καὶ δευτέρου, 
περὶ ὧν δὴ τὸ πρῶτον ἠμφισβητήσαμεν; 

ΠΡΩ. Ἴσως. 

ΣΩ. Ἴθι δή, νικῶντα μὲν ἔϑεμέν που τὸν μιχτὸν βίον 
" 

ἡδονῆς τὸ καὶ φρονήσεως. 
ΠΡΩ. Ἢ». 

"1 «ε 

ἢν οὕτως; 

ΣΩ. Οὐκοῦν τοῦτον μὲν τὸν βίον ὁρῶμέν που τίς τέ ἐστι 
καὶ δὅιτοίου γένους. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Καὶ μέρος γ᾽ αὐτὸν φήσομεν εἶναι "τοῦ τρίτου, οἶμαι, 

γένους. οὐ γὰρ δυοῖν τινοῖν ἐστὲ μικτὸν ἐκεῖνο, ἀλλὰ ξυμπαν- 

των τῶν ἀπείρων ὑττὸ τοῦ πέρατος δεδεμένων, ὥστ᾽ ὀρϑῶς ὃ 
νιχηφόρος οὗτος βίος μέρος ἐκείνου γίγνοιτ᾽ ἄν. 

ΠΡΩ. ὈὌρϑότατα μὲν οὖν. 
ΣΩ, Εἶεν. τί δ᾽ ὃ σός, ὦ Φίληβε, ἡδὺς καὶ ἄμικτος ὦν; 

ἐν τίνι γένει τῶν εἰρημένων λεγόμενος ὀρϑῶς ἂν ποτε λέγοιτο; 
ὧδε δ᾽ ἀπόκριναί μοι πρὶν ἀποφήνασϑαι. 

γίγνοιτ᾽] Α5 ἴμ6 ἀΐγοοὶ αποβίίομ 15 
ποῖ, ἐἴο πβοῖὴ τσομζά ἴπ6 βϑοοῃὰ ὑγῖ29 
6] Ο Ωρ Ὀαΐ, “1ο ὙΒοπὶ ἀἄοεε ἴΐ,᾿" (πό- 
τερον ἡδονῆς γίγνεται ἢ ἢ φρονήσεως;) 
1.6 ἀαροηάσπί αοδίΐοῃ πησαὰ ἴδκα (ἢ9 
ορίδιϊνϑ τοϊδιοιε ἄ ἄν. [1δγ9 Βοοογαϊ ὨΡ]Υ 
οχρο!!οά ἄν, ἐπυϊδέε οοαϊοίδιιδ. 

μικτὸν ἐκεῖνο] 45 (86 σοῖο γένος [15 
ταθϑηῖ, οὔ πϑΐο! (9 βίος 15. ἃ ρασγί, ἰΐ 
5. Ρ᾽δίπ ἰδδὲ 118 οοιμμηοη τγϑϑάϊηρ, μιχ- 
τὸς ἐχεῖνος, 86. 8 ὈΙυπάογ οὗ [δ8 ΘΟΡΥ Ϊϑ. 
ΤΊ6 οογσϑοιϊοη γγὙὲ8 Ἰοὴδ δρ0Ὸὺ ρῥγοροϑβϑὰ 
ὉΥ δεμᾶϊ2Ζ. 0 ἸΏΔΥῪ δ6 οἰγθοῖοά : 1 αἷΖ 
ρεϊχίιγοϑ ὈΘΙοΩρ 0 [6 κοινὸν γένος, 
οἵ σουγβθ ([ῃ6 μιχτὸς βίος ἀοθ8 80: δαΐ, 
83 δοογδίθϑ ΠᾺ5 ΟἿΪΥ ϑῇονγη [δὲ {Π6 Χοι- 
γόνυ γένος οοπίδίῃβ 8}} τηϊχίαγθ5 οὗ ἃ ρϑύ- 
τἰοα]αν Κὶπᾶ, πϑιηθὶγ τῶν ἀπείρων ὑπὸ 
νοῦ πέρατος δεδεμένων, τ }688 ᾿6 οδι 
ἄγοι δίιονγ [ῃδὲ (88. βίος 5 οοπιροαηδοὰ 
οὗ ἄπειρον δηὰ πέρας, ἷ8 0480 ἰ8 ποί 

Ρτγονϑᾶ. ΤΠ ΔΏΒΤΟΥ ἴο [ἢ 85. ΟὈ)ο(ίοη 
δ, ἰδδῖ {πὸ ἐουγίο!α αἱν᾽ϑΐοη ῥτοΐθδϑος 
ἴο θ οχμδαρίίνο; ἰῃθγθ αγὸ “πὸ οἶδεν 
οἰθιηθμῖβ ἱπ ΒῺΥ τηϊχοὰ {πἰηρ, [ἤδη ἐπ 650 
ΕἾΤΟ : ΘΟΠΒΘΟΑΌΠΘΏΙΥ, ἰἔ ΔῺΥ ἰὨϊηρ 15 ἰου πὰ 
τηϊχοά, Ὗ6 ὨΔΥ δί ΟΠ00 οομποϊὰθ δαὶ 
ἴς 158. οοιιρουπάοα οὗ ἄπειρον δῃὰ πέρας. 
ΒυΐΓ Ιαΐοῦ οὐ, ἰμδουρὰ νψὸ ἰθαύῃ ἱπδὶ 
ἡδονὴ ἰ5 οἵ 86 ἄπειρα, νοῦς ἰ5 ἀδοϊαγοά 
ἴο Ὀ6 οὗἩ οἷοβο Κίη ἴο αἰτία, ἐπα ἐουνῃ 
ΟἸ459.ὅβ. Τὸ {(μΐ5 δρρδζγϑηΐ οοηϊτδήϊοϊ οὴ 
1 τὰᾶῖκο ΔΗΒΊΤΟΥ ἱμαὶ γοῦς [88 τῇῶοτο ἐδδῃ 
Ομ 8 ταϊαϊΐοη ἰο τὰ γιγνόμενα. [πῃ δαὶ 
ἰδ ὈΙοπάβ. ψίθἢ {86 4υ Δ} 185 οὔ τηδί[οΓ, 
δυᾶ΄ ϑΡΡΘΔΙΒ 85 οομβοϊουϑη 685, ἰΐ 8 πέ- 
ρας; ἴπ ἔδμαῦ ἰδ οοηΐγο]β δηὰ δάδϑρίβ 
τηϑίίου ἰ0 ἐΐ5 Θηᾶβ, ἰΐ Δρρϑᾶσγι 45 σοφία, 
ΔΆ 85 Βι0 ἢ ΤΘΒΘσ Ὁ]68 (μ6 σοφία οὗὨ [Π6 
ὕπίνονβαὶ νοῦς, νὨϊοῦ 5 αἰτία. ΤᾺ ΐΚ 
ΤΟΠΙΑΥΪς Ὑ111 ργθρασο ἰπ6 γϑϑάϑυ ἴοσ [ἢ 8 
ποχὲ ἰαγῃ ἴῃ ἰδ6 ἀϊδ᾽οραβ. 
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Φ]. “1ἐγε μόνον. 
ΣΩ. Ἡδονὴ καὶ λύπη πέρας ἔχετον; ἢ τῶν τὸ μᾶλλόν τε 

χαὶ ἧττον δεχομένων ἐστόν; 
ΦΙ. Ναί, τῶν τὸ μᾶλλον, ὦ Σώκρατες" οὗ γὰρ ἂν ἡδονὴ 

πανάγαϑον ἦν, εἰ μὴ ἄπειρον ἐτύγχανε πεφυκὸς καὶ πλήϑει 
καὶ τῷ μᾶλλον. 

ΣΩ. Οὐδέ γ᾽ ἄν, ὦ Φίληβε, λύπη πάγκαχον' ὥστ᾽ ἄλλο 
τι νῷν Ἰσχετιτέον ἢ τὴν τοῦ ἀπείρου φύσιν, ὡς παρέχεταϊί τι 
μέρος ταῖς ἡδοναῖς ἀγαϑοῦ. τοῦτο δέ σοι τῶν ἀπεράντων γε- 
γονὸς ἔστω. φρόνησιν δὲ καὶ ἐπιστήμην καὶ νοῦν εἰς τί ποτε 
τῶν προειρημένων, ὦ Πρώταρχέ τε καὶ Φίληβε, νῦν ϑέντες οὐκ 
ἂν ἀσεβοῖμεν; οὐ γάρ μοι δοκεῖ σμικρὸς ἡμῖν εἶναι ὃ κίνδυνος 
κατορϑώσασι καὶ μὴ περὶ τὸ νῦν ἐρωτώμενον. | 

28 

Β ΦΙ]Ι. Σεμνύνεις γάρ, ὦ 
ΣΩ,. Καὶ γὰρ σύ, ὦ ὃ 

γον ὅμως ἡμῖν λεκτέον. 

Σώκρατες, τὸν σεαυτοῦ ϑεόν. 
ἑταῖρε, τὴν σαυτοῦ" τὸ δ᾽ ἐρωτώμε- 

ΠΡΩ. Ὀρϑῶς τοι λέγει Σωκράτης, ὦ Φίληβε, καὶ αὐτῷ 
σιξιστέο»γ. Α 

ΦΙ. Οὐκοῦν ὑπὲρ ἐμοῦ σύ, Πρώταρχε, προήρησαι λέγειν; 

πανάγαθον) πᾶν ἀγαϑὸν 18 {π0 τοδὰ- 
ἴηρ οὗ 86 Μ5Β5. Βυΐϊ ΠΟΙ͂ΟΣ {π8 6 
δ κϑη, ἴκὸ πᾶς ἄναγνος ἰῃ βορῃ. ΟἸά. Β. 
828, 845 φορά ἰῆγοιιρδοιξ, ΟΥ ἃ8 Ῥοξὺς 
αἵ ἐλε σοοά ἰμαῖ 8 ἴῃ (ἢ6 νου], δυὰ 
ἐπογϑέοσο ἐὰλδ οπῖν σοοᾶ, ποὶτθου οὗ ἴῃθ86 
ἴδοῖϊΒ ψου]ἃ ῥγονθ ἰμαὶ 1 τᾶ πίζποαυς 
᾿ναΐτ; (ον ἰδ ταῖρης 6 41} μοοᾶ 80 ἴατ 
Δ5 ἰξ πϑηΐ, δῃᾶ γεοὺ ποὶ ρὸ ὙΘΓΙΥῪ ἴδυ, 
ΟΥ ἰδ τηΐρηΐ Βᾶνθ δὴ οχοϊυβῖνα {16 ἴἰο 
ὑπ|8 πϑῖλθ, δηᾷ γοῖ θ6 ὀλίγον τε φίλον 
τε. Νοιίδίηρ ὑμοχϑίοσο οδῃ 6 ἰγιου ΟΥ 
ἸΏΟΣΘ ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ἤδη ΒΟΚΙΚοΙ᾿ 5 οοΥ- 
γϑοίοηβ, πανάγαϑον δηὰ πάγχαχον. [Ιῃ 
ῬΏΠΟΡαδ᾽ οτοθᾶ τἷδονὴ 18 βαρ! ἰῃθ 
ὙΘΙῪ δθβὲ δηὰά λύπῃ [ῃ6 ὙΘΙΥ ποχϑί 
ἘΠ (. 

Οὐδέ γ᾽ ἄν, ὦ ᾧ.} βοογαῖοθ᾽ πβὲ ἀπὰ 
ἰπρϑηΐίοιδ τϑίοσὶ βαρρ]ϊθ5 (ἢ οχηΐββίοη 
ἰῃ ῬΠΉΠΘΌαΒ᾽ δηβνγοῦ, δηᾷὰ Ὀγίηρϑ ἃ5 ἴο 
[Ὡ8 ὑνγοίοϊἁ δοποϊιϑΐου ἰῃαὶ Ὀ]θαβατθ 
δι ἢ μαΐη δ΄ ἷἱπ ἰμποὶς οσὰ παῖΐαγο 
αὐμιοι ΠΠπη τ, δηά ἐπ αὲ ἰηἷβ νγδηΐ οἵ 
Ππ  οἰποθ ἰδ δάπηδίβ ραΐῃ 85 νγ8}} δβ 
μἱσϑυμθ, [Π6 βυρροθθὰ ον] 89 τ] 88 
[Π0 μιρροβϑὰ ρβοοά, οδῃηηοῖ 86 ἐῃδξέ ἴῃ 
ἩΉΪΟ [6 φορά οΥ̓͂ ῥ]θαβιγθο οομϑἐβίδ, 

ῸΥ 45 ἴδ 15. δἰἶκο [Π6 οοπαϊοη οὗ οί 
ΟΡΡοϑβίϊββ, ἰἱξ οδηποῖ Ὀϑ]οηρ ἴο οἰ Σ οὗ 
ἴθ ἴο [069 Θχοϊδίοη οὗἩ (ἢ6 ΟἾΘΥ. 

σκεπτέον΄.. ὡς] ϑοιο Εἀϊξογβ ᾶνθ 
οδδηροὰ εἷς ἱπίο ὃ τιϊμουξ δυϊδβονῖςγ. 
11 σχεπτέον οουἹἱὰ ὃὉ6 πβοᾶὰ ἱῃ ἐδ8 5686 
ΟΥ̓ ἐνο τηυϑὶ Ἰοοῖς ον", {πὶ85 που] αν 
Ό66} ἃ ΡΪδΔι.51016 οἴδηρο. Βυΐ {Π|58 50}50 
ἴ σδῃποὺ ἢανθ:; δῃα ἐβουοίογο {π6Ὸ 585- 
Ρἱοΐοι 8118. ἀρο σχεπτέον [561]. 1 15 
ῬΟΒΒ1016 {πᾶὶ λεχτέον οΥὐΥἩ ὑποληπτέον ἴ5 
{Π6 τῖσῃξ τοδάϊηρ, οἰἴμοῦ οὗ νυ ιΐο ἢ πουϊὰ 
τοαυΐτο ὡς. 

τοῦτο δέ] Τ:0 ΜΒ585. πᾶνο τούτων δή. 
τούτων ἰ5Β 8 ὈΙΪαπᾶον ἀπο ἰο τῶν ἄπε- 
ράντων. 1 Βᾶνο βαθδϑι αϊο δὲ ἴογ δή, 
Ὀθοδῦ86 γγ76 πορα ἴδθ σοηϊπποίίοι 0 ΟΡ- 
Ῥοβ86 τοῦτο ἴο ἄλλο τι. γεγονὸς ἔστω ἴ5 
ΒΟΙΏΘΥ δὲ ἀΠ 1518] ἕος ὁμολογήσϑω εἶναι. 
ὦ ΦΙΛηβε] ΤῊ δοοίϊάθηξαὶ οπιϊββίου οὐ 

ἴΠ68586 ννογὰβ ἴῃ ἴδ Βοαϊθίαη, [88 830}- 
Ρ]οα δια! δα τ ἢ ΔμοῖΠ ΟΣ ΘΟΠΗ͂ΓΙΩΔ- 
ἤοη οὗ 8 5γδηρθ (ἤδΟΥΥ δαὶ [Π6 
Ὀοοῦ ΜΒΆΒ. αν ὑπάθγροηθ ἴδθ ζσϑ- 
νἱϑίοη οὗ ξιβϑιαϊουβ οὐἶο5. Ε'αϑεάϊουβ 
οΥεἶο8. ἴπ [86 6]θνθηΐ ΟΘΠΓΙΓΥ ταιϑὲ 
δανο Ὀθθ6η γαγῶ αὐέδ. 
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ΠΡΩ. Πάνυ γε" νῦν μέντοι σχεδὸν ἀπορῶ, καὶ δέομαί γ᾽, 

ὦ Σώχρατες, αὐτόν σε ἡμῖν γενέσϑαι προφήτην, [ἵνα] μὴ δὴ 

ἡμεῖς σοι περὶ τὸν ἀγωνιστὴν ἐξαμαρτάνοντες παρὰ μέλος 

φϑεγξωώμεϑά τι. 
ΣΩ, Πειστέον, ὦ Πρώταρχε᾽ οὐδὲ γὰρ χαλεπὸν οὐδὲν ἐπι- Ο 

τάττεις. ἀλλ᾽ Ὄντως σε ἐγώ, καϑάπερ εἶπε Φίληβος, σεμνύ- 

γων [ἐν τῷ παίζειν] ἐθορύβησα, νοῦν καὶ ἐπιστήμην ἐρόμδνος 

ὁποίου γένους εἶεν. 
ΠΡΩ. πΠαντάπασί γ᾽, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, ᾿Αλλὰ μὴν δᾷάδιον. πάντες γὰρ συμφωνοῦσιν οἱ σο- 

φοί, ἑαυτοὺς ὄντως σεμνύνοντες, ὡς νοῦς ἐστὶ βασιλεὺς ἡμῖν 

οὐρανοῦ τε καὶ γῆς. καὶ ἴσως εὖ λέγουσι. διὰ μακροτέρων δ᾽, 
εἰ βούλει, τὴν σκέψιν αὐτοῦ τοῦ γένους ποιησώμεϑα. 

ΠΡΩ. ,Μἐγ᾽ ὅπως βούλει, μηδὲν μῆκος ἡμῖν ὑπολογιζό- Ὦ 

μενος, ὦ Σώκρατες, ὡς οὐκ ἀπεχϑησόμενος. 

ΣΩ. Καλῶς εἶπες. ἀρξώμεϑα δέ πως ὧδ᾽ ἐπανερωτῶντες. 
ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ. Πότερον, ὦ Πρώταρχε, τὰ ξύμπαντα καὶ τόδε τὸ 

καλούμενον ὅλον ἐπιτροπεύειν φῶμεν τὴν τοῦ ἀλόγου καὶ εἰκῇ 
δύναμιν καὶ τὸ ὅπῃ ἔτυχεν" ἢ ταναντία, καϑάπερ οἱ πρόσϑεν 
ς 

διαχυβερνᾶν; 
ΠΡΩ. Οὐδὲν τῶν αὐτῶν, 

[ἵνα] μὴ δὴ... φθ. τὶ ὙὈὸὺ ΜΒΗ͂. 
μανὸ ἧα μηδέν. ΤῊ ΐΒ μηδὲν πιυϑὲ Ὀθ- 
Ἰοηρ ἰο φϑεγξώμεθα, Ὀοοδῦβθ μηδὲν 
ἐξαμαρτάνοντες νουπ]ὰ Ὀ6 ἴδ) ὙΘΥῪ 60η- 
ἘΓΑΙΥ οὗ [πὸ προ 6 ἀγοδάβ. Βαὶί 
μηδὲν δηὰ τι δζθ ἱποοιῃρδ]θ, 6Χ- 
οορί ἴῃ π6 δοιηδίποα ἔστη μηδ᾽ ἕν τι, 
τοῦ 18 ἔοτοΐρη ἰοὸ οὔὖῦ ρυγροβθ. Τὴ6 
τοοδὲ ὈΥΟΌΔΌΪ]Θ ΟΟΥΓΘοίΐοη βθοϑῖὴ8 ἴο Ὀθ 
[να] μὴ δή, ἦνα μανίην Βόθη βυρρ!]ϊεὰ 
δου μὴ δὴ πὰβ οοττυρίοά. ἵνα δὴ 
δηὰ μὴ δὴ δ΄ῖτοὸ υδϑοὰ τ θγΘ ἴῃ6 ρ ύβοι 
αὐάτοκβοὰ 185 δρροαϊοὰ ἴὸ δ58Ὲ ἴο [6 
ΥΘΑΒΟΔΌΪΘ πδίυτο οὗ ἰδθ (πΐηρ οχροοίοα 
ΟΥ ἔοδγοὰ. 

Παιστέον κ. τ΄ ἐ.)] ΤῊΘ οοπηθοίΐοη οὗ 
[πη εἶδυβοβ ἴα ἰΠἷ8, οι ἐποῦρῆς ἰΐ 
ἀπο, Ὀδύδαβθ 1 τ ρμίθηθα γου."-- 
“ὙΟου (ΟΟΥΔΙΙΥ ἀἰὰ." ΝΥ δὰ ἱξ ἰκ 
685. 1δνὸ ἐδπογοίοσθ σοιηονυϑὰ ἴΠ0 βίη 

ἡμῶν ἔλεγον, νοῦν καὶ φρόνησίν τινα ϑαυμαστὴν συντάττουσαν 

ὦ ϑαυμάσιε Σώχρατες, ὃ μὲν Ἐ 

οὔἉ ἱπέοσσογδίζου δέϊον εἶεν. ΤῊΘ τογὰβ ἐν 
τῷ παίζειν δ΄Θ ὙΘΥῪ ϑβιβρίοἶοαβΒ. ΤΉΘΥ 
οχρίαΐη τιδὶ τηΐϊρης Ὅδ ἸοΙϊ ἰο [860 ἰπ- 
(61Πἰῷϑῦοθ οὗὐ {πΠ6Ὸ ἈΘΑΥΟΡ, δὰ ἔογοθ 
σεμνύνων ἴο βίαπά ΔΙοῃθ, τ βθγθαβ σεμνύ- 
νων ἐϑορύβησα, νοῦν χαὶ ἐπιστήμην ἐρό- 
μενος ͵ἴ8 ποῖ 8 ὙΟΥῪ νυἱοϊ]ϑηΐ ἀἰΞρ]δοθιηθηῖ 
οὗ 186 πδίῃυσδὶ ογάθῦ, δηὰ ΔΩΥ τϑου 
Ὑ}} 866 ὙὮΥ ἰΐ 5 τοδθ. 

ὑπολογιζόμενος)] ΤῊ ΐβ '5 ΡὈΥΟΡΘΟΙΪΥ͂ ἃ 
ἴοτὴ οὐ ὈΟΟΪ--κοορίη, δηὰ ἰ5. υδϑϑὰ οὗ 
ΔΏΥΐΩς ΠΟ ψγὸ 86 δραΐηϑὲ 186 80- 
δουπὲ οὗ ρῥγοδί, βυοῖ δ χίνδυνος, πό- 
νος ἄς. αἀπεχϑάνομαι, 1 σίνε οεπος. 

Οὐδὲν τῶν αὐτῶν) ὙγΒΘη βοογαῖθβ 
οἵὔδσδ ἰο Ρυγοίδγομιυ5 [π6 δ]ϊογσηδιξνο Ὀ6- 
Ἰϊοῦ ἴον ἴῃ σδρεϊοϊοαβ δπὰ πδρ- ασδσγὰ 
ΡΟΥΘΥ, δῃᾶ τ6Γ6 δοοίἀϑηΐ, 85 ἐπαΐ πὶ ἢ 
[65 (δ6 αηΐνογοθ ἴῃ (5 Κοδρίηρβ, οὐ ἷπ 
τηϊπὰ δηὰ στρ συ] ο5 ἐπί 6} Πζόποθ, 88 
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ἐν ἀρχῇ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες, οὐδ᾽ ὅσιον εἶναί μοι φαίνεται" 

ΠΛΑΤΩΏΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

᾿ 
τ0 

δὲ νοῦν πάντα διακοσμεῖν αὐτὰ φάναι καὶ τῆς ὄψεως τοῦ κό- 
σμου καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων χαὶ πάσης τῆς περι- 

-- Κ᾿ ᾿ς 2 » 2) γ» , » .»ν Ἕ 
φορᾶς ἄξιον, καὶ οὐχ ἄλλως ἔγωγ ἂν ποτὲ περὶ αὑτῶν εἰποιμι 

οὐδ᾽ ἂν δοξάσαιμι. 
ΣΩ. Βούλει δῆτ᾽ ἔτι καὶ ἡμεῖς τοῖς ἔμπεροσϑεν [ὁμολο- 

29 γούμενο»] ξυμφῶμεν, ὡς ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ μὴ μόνον οἰώ- 

μεϑα δεῖν τἀλλότρια ἄνευ κινδύνου λέγειν, ἀλλὰ καὶ συγχιν- 
δυνεύωμεν καὶ μετέχωμεν τοῦ ψόγου, ὅταν ἀνὴρ δεινὸς φῇ ταῦτα ι ᾽ ἢ 

μὴ οὕτως ἄλλ᾽ ἀτάκτως ἔχειν; 

ΠΡΩ. 

ἴδ τ ΐο ἢ δυγϑηρο5 βηᾶ γοχιϊαΐθβ ἰδ, τγϑ 
οχροοῖ Ῥγχγοίβαγοϊιυ"υ ἴυ γαΐθοῦ ἴἰ6 ἔοΥΤΏΟΥ, 
δὰ ἈΡΡΙΌΥΘ 186 Ιαϊίον Βιρροβιςοη. ΝΟΥ 
Οὐδὲν τῶν αὐτῶν ἰ5 ἃ τηοϑῇ ζΟΙΩρ]θἔθ 
Τοϊοοϊίοη, βυᾶἃ 80 15 οὐδ᾽ ὅσιον εἶναί μοι 
φαίνεται; Ὀπὺὲ ἐποτθ ἴα ἴῃ {86 τϑοοϊνϑα 
τοχῖ ἃ ἔδίαὶ πδηΐ οὔ ἀϊβοϊποίῃ 685 88 ἴο 
«γλαὲ 86 ταο͵δοίβ ; ἴὉΓ Οὐδὲν τῶν αὐτῶν 
8 Ἰοῖς ὉΥῪ ἀιδβοϊέ, δηὰ οὐδ᾽ ὅσιον 5. ῥρΓθ- 
ἀϊοαϊοὰ οὗ ὅ.. σὺ .. λέγεις. ΤΙ ΐδ 5Πη6νν8 
1880 [6 σΟΡΥ δ 5 ̓ οδηπο δνθ ἀοηο 
ἐμ οὶγν ἀυίγ. Το ἀϊβέτγθιιοθ οἵ [86 τοϑά- 
ἵπρ8 ἷ8 τϑιρυΚΔὉ]6. ΒΟΗΪ. ὃ μὲν γὰρ 
σὺ νῦν δὴ λέγεις: Οοί5]. ὃ Ὁ μὲν γὰρ σὺ 
νῦν λέγεις: Ἐπβοδίαν, ὃ μὲν γὰρ δὴ 
σὺ λέγεις. 1 νὴ} 86 5θθη {παῖ {Π6Υ̓ 
811 (Ὦγϑο σοποῦῦ ἴῃ μὲν γάρ, ν᾽] ἢ 15 (86 
ΒΟΌΓΣΟΘ οὗ 411 (Π6 αἰέβου γ, Βαΐ Επ86- 
δίυ8᾽ ΜΕΝΓΑΡΔΗ [ Κα ἰο βανα ὑῬθϑη 
1Π6 γεϊὶ ἀοβοοίίΐίοη ἔγοπι [86 ἴγιιθ γοδά- 
ἱηῃς ΜΕΝΕΝΑΡΧΗ͂Ι, δηὰ πὸ νῦν δὴ 
οὗ {ῆ6 μεθ ΜΆ. ν}}} ᾿υ 5} }Υ 1Π6 οἤδηρθ 
οἵ λέγεις ἰηίο ἔλεγες. Οὐδὲν τῶν αὖ- 
τῶν 15 ργορουΐυ, Νοίλέηρ ἴδε, ἀπὰ 5 50 
᾿ἰδοὰ ὈΚΥ ᾿Ιβοογαῖθβ. 2710 ἰηΐῖ, (ιίορΡὮ.) 
211 τηοὰ. 379 πιθά. 341 οχίσ. {τι τὠν 
αὐτῶν) δπὰ περὶ ᾿Αντ. Ρ. 802. 1109. 
1828. ὟΠο τυδῪ Πόσο σϑηᾶον ἐΐ Ὁγ Διοέδίηρ 
ΟΥ̓ ἐλε κὠιά, οὐ Νοίδλίπρ ἐΐζε δε 7αςὶ. 

Βούλει δῆτ᾽ ἔτι καὶ ἡμεῖθ)] 20 γοῖ 
τοϊδἧ, ἐδεη, ἐδαΐξ τος αἶϑο ἐλοιμαῖ αρτές ἐπ 
ᾳρίνιηρ ἰδαὲ ωλῇίολδ, ἴθ ργοζεδεεὰ ὃν 
ἐδ αποϊενξε δοίογε πεοπξιομεα ἢ  Ὦδνο 
Ομδηροα δῆτα τι ἱπίο δῆτ᾽ ἔτι; τι, 
νοι ἐπ6 ἰηΐοτῖοῦ Μ858. ομχίξ, ἰδ5 ᾳαϊΐθ 
[ογοΐσηι ἴο [86 βαῃΐθῃοθ, Ὑ]ι 16 ἔτι χαὶ 
ἴῃ {18 561590 5 Οὗ οοχπίϊμαςὶ ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΘ 
ἦη ῬΙδίο δηά οἵμον Ὑσγίίογα. 

[ὁμολογούμενον] Το Μ55. χΘΏΘΓΔΙΙΥ 
δδίθθ ἴῃ {δ]1Ά5 τοδαΐϊης. ϑϑοῃ]οιθσιδοῖον 

Πῶς γὰρ οὐκ ἂν βουλοίμην; 

γτοδὰϑ ὁμολογούμενα, δοηθ τγΟΥ 1688 
ςορίὶθ5 ὁμολογουμένοις. Βαὶ 1 νθ δὰ- 
ορῖ -ιαξνα ΟΥ̓ -ἰἀξνον, τό τηυδῖ ἢᾶνα ἴΠ6 
Ατῖῖο]6, δὰ 1η6 ρμογίοος ἰδ Ἰηογθ οοὐγγθϑοῖ, 
ἃ5 Τιοοάογοί ᾳμοίο5 1, ἔμολογημένοις : 
ΔῈ 450}, τ ΠΟΥ ΠΑ ΧΆρΟΓΔ5 Ὀ6 τηρϑηΐ, 
ΟἿ, 8851 βαβρθοί, 8018 ΟΙΔΘΓΙ, 560 ΟΥ̓ 
Ῥοοῖ, ἱἰΐ ἰβ ποῖ ῬΤΌΡΟΣ ἴο βροδὶς οὗ {Π9 
ἢγβὺ ὀχρουπᾶθυβ οὐ 4 ἀορτηβ 88 ὁμολο- 
γοῦντας. Ὁ ΒΟΠΘ. ΟἿ6 ΠΙΔΥ͂ ῬΓΟΡΟΒΘ ὁμο- 
λογούμενοι, αργεεΐησ ιοξα, ὉὈχῖ {15 15 
βαἰᾷ οὗ ἐλίηρο [ηδὲ ἀργτϑθ, ποῖ οὗ 5ὲ7- 
δ0η8. [Ιἴ 15 τνοηάογίαϊ (δῇ πὸ οὴθ6 Πὰϑ 
Β6θὴ ἰμαὶ ξύμφημι ἴ5 ἤο!οννοά ὉΥ 8 
ἀδνο ἴῃ 15 οὐνὴ τἰρδί, δηὰ (δαὶ ὅὁμο- 
λογεῖν, ἴῃ ψβαΐονου ἕογα γοὺὰ π56 ἴϊ, 
ἰηϊγοάποθδ οἰποῦ ἃ ὑδαιο! ΟΎ .ΟΥἨ 8. γϑὰᾶ- 
ὉΠΔΏΟΥ. 

ξυμφῶμεν] Μ58. εἶνο ξυμφή σωμεν. 
1 ἰ5 ἔγὰϑ νγ ανθ ξυνέφησε μόγις, ερ. 
242, Ἑ, διὰ ἰη ϑορῆΐἷεί. 286, ν, ποὲς τὸ 
ταχὺ ξυμφήσαι---θὰ 845. ἴ0 ἴδ ἄτθὲ δχ- 
ΔΙΏΡΙ6, γ͵ο μᾶνο ξυνέφηῃη οί ργϑοθάϊΐιρ. 
δηα ἐΟ]]ονίης ἰδ, δὰ 85 ἴο ἴδ6 βϑοοῃᾶ, 
{Π|6 γγ 016 οἰδιβθ 5 8π ἱπίοσροϊδοη. ἴῃ 
Τάπωιδ 12, Ὁ, ξυμφήσαντος ΤῊΔΥῪ ὃθ ἀ6- 
εμπαθά οὐ {πὴ ρτουπά ἰδὲ ἴ6 οὐ 
ἀοθ5 πιοί Β᾽ ΡΪΥ δϑυδηΐ [0 [Ποἱτ ἀοοέγῖῃθ, 
Ὀυῦ γέαδεογίς ἰὰ ὙΠ} Εἰ ῆΘΥ δα ΒΟΥ ἐγ. 
ὝΝΒογα αδϑογέϊοη, 6 ἰηἰδηαθα, τὸ διιὰ 
186 ἔογ ἔφησα, 80 [π8ὲ ΡΥΒΟΙΟΔΙΥ [ἷ 
δ ΔῺ Δδοῦίβϑὶ οἱ φάσχω, Ῥὰϊ ἔογ {ῃϊς 
ὙΘΙΥ͂ Γοᾶβϑοη ξύμφημι νου]ὰ 5ε]άοαι 
τγϑηΐ ΔΩΥ͂ 5πο}} ἱπβοχίοῃ. ξυμφῶμεν ἴῃ 
119 ὕΪδοθ ἰ8δ ο 6 ἸΙοιΚοὰ ὕροὴ 848 8 
Ργθβθηΐ ἴθη88, {ἴκὲ οἰώμεϑα, ξνγχνδυ- 
γεύωμεν, μετέχωμεν. 

τἀλλότρια ἄνευ κινδύνου λέγειν) ΤΗΪ5 
8 ΘΥΪἀΘΏΪΥ 4 ργον θυ! 8] ρὮγδΆ96, 51}. ἢ1- 
ΙΥ οἰιδηροᾶ, ργορΘΌΙΥ ἔτοαι ἔγ ειν. 
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ΣΩ. Ἴϑι δή, τὸν ἐπιόντα περὶ τούτων νῦν ἡμῖν λόγον 
ἄϑρει. 

ΠΡΏΩΏ. Μέγε μόνον. 
ΣΩ. Τὰ περὶ τὴν τῶν σωμάτων φύσιν ἁπάντων τῶν ζώων, 

πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ πνεῦμα, καϑορῶμέν που, καὶ γῆν, καϑάπερ Β 
οἱ χειμαζόμενοί φασιν [, ἐνόντα ἐν τῇ συστάσει]. 

ΠΡΩ. 

τοῖς νῦν λόγοις. 

Καὶ μάλα" χειμαζόμεϑα γὰρ ὄντως ὑτε᾽ ἀπορίας ἐν 

ΣΩ. Φέρε δή, περὶ ἑκάστου τῶν παρ᾽ ἡμῖν λαβὲ τὸ 

τοιόνδε. 

ΠΡΩ. Ποῖον; 

ΣΩ, Ὅτι σμικρόν τὸ [τούτων ἕκαστον παρ᾽ ἡμῖν] ἔνεστι 
᾿ - ᾿ γ “- 2 - ᾿ Α "ἢ " ᾿ .ο 

καὶ φαῦλον, [χαὶ] οὐδαμῇ οὐδαμῶς εἰλικρινὲς ὃν, καὶ τὴν δύ- 
᾿ 2 ’ -« ’ 2ἢ , ξςφ κ"ν ᾿Ὶ ν ᾿ ᾽ 

γαμιν οὐχ ἀξίαν τῆς φύσεως ἔχον. ὃν ξνὶ δὲ λαβὼν περὶ παν- 
Ξ “- ) - 

των νόει ταὐτόν. οἷον πῦρ μὲν ἔστι που παρ᾽ ἡμῖν, ἔστι δ᾽ 
ἐν τῷ παντί. 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

ΣΩ. Οὐκοῦν σμικρὸν μέν 
Ἁ 5 ἡ ὦ Ν 2 4 

τι τὸ παρ ἡμῖν καὶ ἀσϑέενγες 

καὶ φαῦλον, τὸ δ᾽ ἐν τῷ παντὶ πλήϑει τε ϑαυμαστὸν καὶ καλ- 
λει καὶ πάσῃ δυνάμει τῇ περὲ τὸ πῦρ οὔσῃ. 

ΠΡΩ. Καὶ μαλ᾽ ἀληϑὲς ὃ λέγεις. 

᾿ΣΩ. Τί δέ; τρέφεται καὶ γίγνεται [ἐκ τούτου] καὶ ἄρχεται 
“- “ “ 2 

τὸ τοῦ παντὸς πῦρ ὑπὸ τοῦ παρ 
- : 2 ἡμῖν πυρός; ἢ τοὐναντίον 

ὑπ᾽ ἐχείνου τό τ᾽ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν καὶ τὸ τῶν ἄλλων ζώων 
εἰ 5 »ἵ “« ἅπαντ᾽ ἴσχει ταῦτα; 

ἰἐνόντα ἐν τῇ συστάσει)] 1 (818 ταοδὴβ 
{η6 σύστασις οὗ οἷὖἦν Ῥοάϊΐθι, ἐε 15. δὴ 
1416 τορϑί οι; 1 οὗ {μ6 ὕμπΐνοτδο, 1 
ΘοΙΉ608 ἴ00 δοοῃ. Τὴ ααδβοῃ .δ, ποὶ 
ὙΠΟΙΠΟΥ Ὑ0 8606 {πΠ6 ΕἸοιθηΐα ἴῃ οοτ- 
Ῥοβίου, Ὀαὺ ἩΒΘΙΒΟΣ γὸ 866. ἔπιθι δὲ 
811; {μ8ὲ ΕΠ: 00 δΓὸ περὶ τὴν τών σωμάτων 
φύσιν 18 δοϑυμηοα 85 {86 σθηθγ8) ὑο! οί, ͵ 7)κεεδίε τι (8 εὐέοίς. 
Ἠδ δύραθα ἔγοτη ἔπ 6 δ] ϑιηθηΐβ παρ᾽ ἡμῖν. 
προ ψγὸ ὁ 566, ἴο ἐῃ8 5δι6 6] Θτηθῃ 5 

ἐν τῷ παντί. 
[τούτων ἕ, π’ Κι] Νοίο {868 ὨγΙΒΘΓΔὉ]6 

τορθιϊείου περὶ ἑχάστον τῶν παρ᾽ ἡμῶν 
. τούτων ἕχαστον παρ᾽ ἣμῖν ἴῃ οπέ 

Βαμίθῃοθ, 1ῸΣ 118. ἱ8 νἱν 8} ἐῃ6 6886, 
βίη ὅτι ἀοροπὰδβ οπ λαβὲ τὸ τοιόνδε. 

-“ 

ΤῈ6 βϑηΐθῃοο ποῖ. ΕΣ πᾶν σο]ονϑὰᾶ 
οὗ ἐπἷἰϑ Ὀυγάοῃ αϑογάβ ἃ» ἰδ8 ΨΘΙῪ 
ἔνεστι ἔτοα νμΐον (Π6 ἱπίθγροϊδίου 
ΒοΙρϑᾶ πἰπηβ6 1 δῦονθ. 1 18 ρῥγϑβϑηΐ 
Βοῖα ἰῃ δηι8}} αὐδη {Υ. δα ΡΟΟΣ 40.8}}- 
1, δπὰ (Βο ἴμ6 ἀοπδ!α παίατο οὐ {5 
φαῦλον ἰ8 μονα; ἰΐ ἰ8β ἐπιρεγε διὰ 

ΤΙ σομποχίοιι 15 
8ΡΟΪ θα, διὰ {10 φυϑιη δῦ τη866 ἰο0 5 ΠΥ, 
ὉΥ [86 ἰπίσαδίοη οὗ καί. 

[ἐκ τούτου]] ἐχ τ. ἰ5. φυΐϊξα δ 016 ἰοὸ 
γίγνεται, θαὶ ὮΥ πο τηθδι8 ἐο τρέφεται; 
ΜὮΘὴ ΜἋό ΟΝ {π6 τνοτής, {πὴ6 5θῃ θη 06 

θθσοτὴθβ ἴθ) ὕδιὴο5 ὨΊΟΥΘ οἰοσϑηΐ δηὰ 
ἐοτεΐθ!]ο, ὑπὸ Ῥοίΐηρς ααἰΐο ἀρρτοργίδϊθ 
Θῃουμῇ ἴον [88 [Ὦγ66 νοσὮ8 (ΑΚ οὴ [ΟΘ, ΠΣ. 

΄-΄ 



" 

Ὲ 

80 

44 ΠΛΆΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

ΠΡΩ, Τοῦτο μὲν οὐδ᾽ ἀποκρίσεως ἄξιον ἐρωτᾷς. . 

ΣΩ,. Ὀρϑῶς" ταὐτὰ γὰρ ἐρεῖς, οἶμαι, περί τε [τῆς ἐν τοῖς 
ζώοις] γῆς τῆς ἐνθάδε καὶ τῆς ἐν τῷ παντί" χαὶ τῶν ἄλλων ὑδὴ 
πάντων ὅσων ἠρώτησα ὀλίγον ἔμπροσϑεν, οὕτως ἀποχρινεῖ. 

ΠΡΩ. Τίς γὰρ ἀποχρινόμενος ἄλλως ὑγιαίνων ἄν ποτε 
φανείη; 

ΣΩ. Σχεδὸν οὐδ᾽ ὁστισοῦν. ἀλλὰ. τῷ μετὰ τοῦϑ᾽ ἑξῆς 
ἕπου. πάντα γὰρ ἡμεῖς ταῦτα τὰ νῦν δὴ λεχϑέντ᾽ ἀρ᾽ οὐχ εἰς 
ἕν συγχείμενα ἰδόντες ἐπωνομάσαμεν σῶμα; " 

ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ. Ταὐτὸν δὴ λαβὲ καὶ περὶ τοῦδ᾽ ὃν χόσμον λέγομεν. 
᾿ ᾿ 5) Α Α , Ν » - ᾿ ΝῸΌῸΌ. 5 

[διὰ] τὸν αὑτὸν γὰρ τρόπον ἂν εἴη που σῶμα, σύνϑετον ὃν ἐκ 
“ 5. .-« 

τῶν αὕὔστων. 

ΠΡΩ. Ὀρϑότατα λέγεις. 
ΣΏ. Πότερον οὖν ἐκ τούτου τοῦ σώματος ὅλως τὸ παρ᾽ 

ς» . ΣΝ 5 . 2 
μιν σωμα, Ἶ δᾺ τοῦυ Ζσὰρθ ἡμῖν τοῦτο, τρέφεταί τὸ καί, ὅσα 

γῦν δὴ [περὶ αὐτῶν] εἴπομεν, εἴληφέ τε καὶ ἴσχει; 
ΠΡΩ. ΚΚαὶ τοῦϑ᾽ ἕτερον, 

τήσεως. 

ΣΩ. 

ΠΡΩ. “γε τὸ ποῖον. 

ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄξιον ἐρω- 

Τί δέ; τόδ᾽ ἀρ᾽ ἄξιον; ἢ πῶς ἐρεῖς; 

ΣΩ. Τὸ παρ᾽ ἡμῖν σῶμα ἀρ᾽ οὐ Ψυχὴν φήσομεν ἔχειν; 

ἽΠΡΩ, 4ῆλον ὅτι φήσομϑν. 

ΣΩ. Πόϑεν, ὦ φιλε Πρώταρχε, λαβόν, εἴπτερ μὴ τό γε τοῦ 

᾿Ορθῶς] Οοιιρατο ὑμῷ ὅ8, Α. [πη ἴη- 
βίδῃσοθ οὗἩ {μἷ8 ἰκἰηα, γγὰ ᾿Ἰηϑὺ ποὲ ἰδ 
118 ογὰ 85. ἸΏΘΓΘΙΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙγΥΘ οὗ 85- 
βοηῖ, Ὀπὶ ΓΑΙμοΥ οὗ 5815 δοιίΐο ἐμαὶ (ἢ 0 
Δισυϊμοηΐ 15 δάνδποΐϊηρ, 85 τδ5 ἰπξθπασά. 
ΤῊΐθ Ὑ11 ΒΕ [η6 186 οὗ γὰρ ἴῃ [ἢ6 
ποχί οἾδυ56.---Τ 6 ἀθεϊρηδίίουβ τῆς ἐν 
τοῖς ζώοις (ἐψί 81, Ὁ) δηὰ τῆς ἐνθάδε 
Βοῖδ ΔΡΡΙΥ ἴο γῆς; ὑυῦ οπθ ψου]ὰ ὃ6 
Βαίβοϊοηΐ, δηὰ ἴῃ ᾿δίῖοσ 15 Ὀθίθυ 6 ΓΘ 88 
οοπ γαβέξηρ τὶ! ἢ τῆς ἐν τῷ παντί. [πῃ 
Ρἷδεθ οἵ χαὶ τῶν ἄλλων δὴ πάντων 1 
δυβροοῦ ἐμαὶ σα ουρμὶ ἴο τοδὰ χαὶ τῶν 
ἄλλων δὲ πέρι πάντων.---ἰὁ πάνθ οπδηροά 

ετὰ τοῦτο ἱπίο τῷ μ. τ. 
δ τὸ τὸν αὐτὸν γ. τρόπον] ΤῊΩ6 σϑιδθ 
οὗ ἰίς δοῖπε Γ νοῦ 6 δἴνϑη ἴῃ σύν- 
ὅετον ὃν ἐκ τῶν αὐτῶν. Ὑδοτοίοσο [8 
68.858] διὰ δϑϑῖθβ οὔ οὔ ρ]8δο8 δθῚΘ 88 

Ὑ76}} 85 πηϑαυϊξοὰ ἰο τρόπον. Ὗγο βῃου]ὰ 
ΤΑΙΠΟΥ ᾿δΥΘ ᾿χρθοίθᾶ κατὰ τὸν αὐτὸν 
λόγον, Ὀαΐ τὸν αὐτὸν τρόπον ὀχργθ 8865 
ὭΘΔΓΪ ἰδθ βδῖὴθ ἰπΐηρ. 180 οοργίϑβί 
ν88 ΡΟΙΒΔρ5 ἰδίηκίηρ οὗ διὰ τὴν αὐτὴν 
αἰτίαν. 

ὅσα νῦν δὴ [περὶ αὐτῶν] εἴπομεν) 
Τΐδ τοῦϑτβ ἴο ̓χαὶ γίγνεται χαὶ ἄρχεται. 
Βαυΐ περὶ αὐτῶν 15. ΘΌΓΘΙΥ οὐ οὗὨ ρΐδοο; 
ἴοσ (δΒδΐ, ὀοποθτηΐηρ, μεν ΤΟΥ δΥΘ 
ΒΡΟΔΚΙΩΡ δ6γα, :8 τὸ παρ᾽ ἡμῖν σῶμα, 
δηὰ {πουρὴ ἰδδὶ σῶμα οοοίδἰηϑ {πὸ ἔραν 
οἰθιηθοΐβ, ἴδοβθ δἱθωϑηΐδ παν ΔΙγοδὰυ 
Ρϑββϑὰ ουἱ οὗ ἐδ δυρυτηθηῖ.--- ἴσχει ἰδ 
Βοίδ Ὀοίζος δαρρονίοἁ δὴ ἔχει, δηᾷ 
ΤΌΤ ΔΡΡΓΟΡτίδίθ, 845 βδοοζαῖθβθ 18 βρϑδὶ- 
ἴῃς οὗ 8 οσοπέϊπιαΐ ἀογὶ νδίίοῃ. 

Π|όθεν] Τπὸ τϑϑϑοῦϑ ρίνϑη δέθηι ἴὸ 
δθ0 ἱνὸ Ἴ Γ]ηΐνουθο 85 ἃ 800}, ῸΓ 
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παντὸς σῶμα ἔμψυχον ὃν ἐτύγχανε , ταὐτά γ᾽ ἔχον τούτῳ χαὶ 

ἔτι πάντῃ καλλίονα; ; 

ΠΡΩ. δ4ῆλον ὡς οὐδαμόϑεν ἄλλοϑεν, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐ γάρ που δοκοῦμέν γ᾽, ὦ Πρώταρχε, τὰ τέτταρ᾽ 

ἐκεῖνα, Ἱπέρας καὶ ἄπειρον καὶ κοινὸν Ἐ᾿ καὶ τὸ τῆς αἰτίας γένος, 
ἐν ἅπασι τέταρτον ἐνόν͵ τοῦτ᾽ ἐν μὲν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ψυχήν Β 
τε παρέχον] καὶ σωμασχίαν ἐμποιοῦν καὶ πταίσαντος σώματος 

ψΠδὲ οἶδα οουἱὰ ἢδνθ χἰνγθ 5 ΟἿΣ 
80.}5 Ὁ" δὰ “Το Γηΐνοσθα Ὧδ8 δ 808], 
Ὀοσδῦβο ἰὲ 85 84}} ἰπδὶ τὸ δδνο ἐ 
ιοδῖον ροσίθοϊοιν". Βαϊ ἴθ ἰδίζον δ]ουθ 
8 ἰηϊομαθὰ. “1 ττὖὲ αν 8ἃ βου], [Π6 
Ὁμπίΐνοσθο τοῦ 88 48]] ἔμαῦ . 2 ἢδν9 
ἃς. τουδὶ ᾿᾿Κανν886 μβᾶγθ Ομ. παντῃ 
τοίουβ ἴ0 ἡυλητἶγ, ΡΟΣ, ἰπίθη δὶ ἄο. 
ΤΏ ΠΟ θα ΔΌΟΥΘ. 

Οὐ γάρ που] Τμὸ βαν͵εεὶ οὗ ἐπικα- 
λεῖσϑαι 8. ονάθηνϊγ Οαμ86. Βαϊ ἱξ βο, 
ἴδπογθ 15. πὸ ργϑαϊοδὶθ ἰο τέτταρα ἐχεῖνα. 
ΤῸ ΤΟΙΠΘΟΥ {Π|8, ΒΟΙῚΘ ῬΥΟΡΟΒΘ ἴο τοβδὰ 
ὄντα Ὀθέοτο τέτταρα; Ὀαϊ ποίίμον ατϑη)- 
ΤΑΔῚ ὯΟΣ Ἰορίο ΔΙ] 5 δαοὶ ἃ ΘΟ ΥΊνΆ ΠΟΘ. 
Νοῖ Θγβιησηασ, Ὀδϑοδῦβο ἰξ Ρ]δίο μι)δὰ 
ἐπίθηάοὰ {μ6 οἷδιιδὸ ἴο 6 ἰδίζθῃ δὺ- 
δοϊαἴοῖγ, 86 που] σοί. ἢανο Ἡγθἢ 
ὄντων τῶν τεττάρων. Νον Ιιορίο, [ῸΓ 
ἢ τὸ ΟΥῸ [0 ἴδκο ἰδ ἐμ5: "δοοίης 
[δι ἐπ656 ἔουξ δ8.0"---;χὸ 588ου]ὰ ἴτα- 
τοθαϊδίου δϑὶς “δῦ ιοῆεγε) 7 17 παρ᾽ 
ἡμῖν, τπδὲ οδουἹά ποῖ 6 οτοιϊ δὰ. [1 
ΟΥΟΙΥῪ ὝΠΟΓΟ, ἰπδὶ 15 88 γοὲ πηργουθα, 
ὩΘΥ͂ [(ὴ6 ὙΘΥΥῪ [δῖηρ ἴο Ὀ6 ρῥτγονϑὰ, ἔου 
ἧπ [858 ποχὶ βϑῃΐβῃοθ οὗ βοογαῖθβ 186 
ςοποϊαβίοα ͵β βίδίϑα ὡς ἔστιν ἄπειρόν 
τε ἐν τῷ παντὶ χ. τι ξ. ΤΠΘΙΘ οΔἢ δ6 
πὸ ἀουδὲ τπαὶ [86 ἔουγ γένη οὐυρηὶ ἴο 
6 τηϑηςϊομθαᾶ, 6156 ΠΟῪ 68 ἢδ6 τῃᾶϊκθ 
ΔΕΥ͂ οΟποϊυδίουῃ δῦουϊ ἰοῦ ὅο {δδὲ 
1μ6 νοσχὰβ τὰ τ. ἐχεῖνα δῖὸ ποῖ δὴ ἰῃ- 
1ογροϊαϊΐου. Οἱ ἐδ οὗδοσὺ διὰ νψὸ 
ΟΝ δαὶ [Π0Υ6 ἴδ δὴ πἰδίαβ ἰῃ ἰῃθ0 
θε5ὶ ΜΆ. ἴον 1 οπιϊῖβ πέρας, δηὰ ἐδουρὰ 
[86 οΟδοῦβ αᾶνα ἴδ, ἴδ 15 ἡπδὲ 845 ΕΠἸΚΘΙῪ 
τμδὲ ἴῃ [Π686 ἰδ τῶ ΒΌΡΡΙ θα ὈΥ ὁοη- 
)οοῖυγτο. Βαυΐ [86 δαί ΤΏΔΥ ἢδνθ ὈΘ6Ὲ 
ἔδυ στοδίου [μδῃ ἰῃδί οὗ οὔθ ψοσζὰ. ΜῪ 
ἐσοργοϑδίου 8 {παι (80 ἰοχί ἴῃ {Ππ|8 υἶδοθ 
ἯΔΒ ἴῃ 8 ὙΘΙῪ Ὀδὰ οοπαϊου ον ἴῃ 
τοϊηοίο ἰἰηθ8, δηὰ {ῃΠδὲ 841} τ Ποῦ ἰπῖθτγ. 
νϑηοδὰ Ὀοίνγθθῃ ἐχεῖνα δᾶ χαὶ τὸ τῆς 
αἰτίας γένος νγᾶβ πητοδ Δ Ὁ]6. ΤῈ6 Ρ]δοθ 
πλβ ἴδ δ|16ὰ ὮΡ ὈΥΘΕΥ ΠΟΑΥΥ 85 Ὑ76 
βηὰ ἰ. Βυΐ ποῖ ΘΟΥΓΘΟΙΥ: [ὉΓ ἴδ6 

ἐπυτηδγϑίϊοῃ οὐ {π656 γένη τισώλοιιξ απ 
αγξοῖδ ἰβ ἴῃ [5617 τηοϑδὺ ἘΠΊ ΚΟΙ, δἀπὰᾶ 
ἐζ χοινὸν πδὰ Ὀδθθη τηθηϊίομποα δογο, ἰΐ 
ἷϑ ΒΟΒΓΟΘΙΥ ογοᾶ0]6 δαὶ Ῥχοίδγοδυϑ 
Βῃου ἃ 80 ΥὙΘΙῪ βοοῦ δίϊουιγαγὰ. Ὀθς; ἴο 
06 τοιηϊηαρὰ τῆδὲ χοινὸν τηιϑαηΐ. 1 Ὁ6- 
ἴἶονο (δαὶ δ τοῦθ ὨΓΟΌΔΟΪΘ τποὰθ οὗἁ 
ΔΙΠΪΣ ὑρ [89 μὰρ νουὰ ὃὉ6 ἴῃ 1815 
ἐαϑμίοη : τὰ τέτταρα ἐχεῖνα ἐν τοῖς παρ᾽ 
ἡμῖν μόνοις εἶναι, χαὶ τὸ τῆς αἰτίας 
γένος, ἐν ἅπασι τέταρτον ἐνόν, τοῦτ᾽ ἐν 
μὲν τοῖς παρ᾽ ἡμῶν χ- τ. 

ἰψνχήν τε παρέχον]] ΗΘ δὔζαθβ [δαὶ 
αἰτία δγθ ὈΘΊΟΥ Θη͵ΟΥ5 πᾶν απὰ συα- 
τίοιε ἀρρεϊαξίοπε οἵ σοφία (88. νγθ δΒῈῪ 
σοφὸς παιδοτρίβης, ἰατρός, ς; τέχτων, χαλ- 
χεὺς, πὰ 580 ἔουίὴ) μνᾶ ἢὯ6 ἀϊνίάθε 
[Π8 ορθγδιίοῃϑ οὗ αἰτία υπᾶθσ ἔνγο μϑδάδβ 
οὗ εοπιδίπίπρ δηὰ γεραϊσίηρ (συντιϑὲν 
χαὶ ἀχούμενον) διὰ ροἶνοβ 8Π ΘΧΔΙΏΡΪ6 
οὗ δδὸβ ἰῃ σωμασχίαν ἐμποιοῦν διὰ 
ἰατρικὴν (ἐμποιοῦν. Ιἐ 18 ονϊάθηΐ 
ῃγουρδουΐ δαὶ ἢθ ἴδ Βροδακίηρ οὐὔ ἴπ6 
δπδη Ψυχὴ Ὀοΐῃᾳα ϑηδθϊθὰ Ὁ ἰπΐς 
αἰτία ἰο τγοῦῖκ οἡ οὖν ἱπίδυϊου οἱ οπαθιῖβ 
ΌΥ ἱπιτοἀαοίηρ πέρας ἱπίο 86 ἄπειρα, 
δηᾶ, ψβθα 89 μέτρον ἐδαδβ ἰηἰτοἀπεοᾶ 
[88 Ὀθ6η ἀϊδίαυγθοα, ὈΥ τοδαϊιδβιϊηρ ἱξ; 
ἴῃ οἴου οσὰβ ὯὨ6 [5 βροδκίηῃρ οὗ λεπιαη 
κε. Απηᾶ, ῬΥΘΥ, δὶ Πυτοδὴ δ κὶ}} 
ἐδ Ὀ6 541 ψυχὴν παρέχειν ῦ Βαϊ βοτηθ 
Θτϑοῖς τοδοσ, τῖο αἷὰ ποῖ υπάογείδηα 
186 δγραυπιθηῖ, 86. δοιμοί πίη δρουῦὶ 
οδῦβε, διὰ δοιηοίδέπις δϑουϊ σῶμα, διὰ 
τους ἱξ τὰβ δ ΡΠΥ δαὶ ἐμ ψυχὴ 
μου Ἱὰ 6 τηΐβϑίηρ, διὰ 80 ὉΥ ἢΐ5 ψυ- 
χήν τε παρέχον Β6 Κκἰ!!6ὰ 411 10 86:86 οἴ 
[ὴ6 Ῥαβϑᾶρθὲ. πὸ δρρ]οδείοη οὐ ἴμθε8 
ἔκλεῖβ οοῃοογηΐης τ δη 51}} ἴο ἃ δἰρσἶο Ὁ 
5ΒἾΧ}}} τηῦδί ὍΘ ΘΒΥΘΙΙΪΥ ποϊθά. Ἦσ ἀοο5 
ποῦ 587 “ἴπογθ πιρϑὲ Ὀσ δοηιά οὐδόν 
Λέρλον οεεξε 6156 ὙὮοΓο᾽᾿ ; ὈαΣ “ἸἯγὁ ΚΗΟΥ 
οἔὔ οογίδίπ οὔεοῖδ; ψ6 Κηον ἐπδὲ ΤΠ6ΓΘ 
ἷ ἃ , φύσις τῶν χαλλίστων χαὶ τι- 
μιωτάτων (..6. {π6 Ρ]αποῖβ πὰ ἴδθ 
ὙΠ016 Ηοδνθη8) δηὰ ἐλέε τοιρδὲ ὃς ἂπ 



406 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΔΗΒΟΣ. 

ἰατρικήν, χαὶ ἐν ἄλλοις ἄλλα συντιϑὲν καὶ ἀκούμενον, πᾶσαν καὶ 
παντοίαν σοφίαν ἐπιχαλεῖσϑαι" τῶν δ᾽ αὐτῶν τούτων ὄντων ἐν 
ὅλῳ τε οἱρανῷ καὶ κατὰ μεγάλα μέρη, χαὶ προσέτι καλῶν καὶ 
εἰλικρινῶν, ἐν τούτοις δ᾽ οὐκ ἄρα μεμηχανῆσϑαι τὴν τῶν καλ- 
λίστων καὶ τιμιωτάτων φύσιν». 

ΠΡΩ. ᾿.41λλ᾽ οὐδαμῶς τοῦτό γ᾽ ἂν λόγον ἔχοι. 
ΣΩ. Οὐκοῦν [εἰ μὴ τοῦτο, μετ᾽ ἐχείνου τοῦ λόγου ἂν ἕπό- 

μενοι βέλτιον λέγοιμεν, ὡς ἔστιν, ἃ πολλάχις εἰρήκαμεν, ἄπει-- 
ρόν τ᾽ ἐν τῷ παντὶ πολύ, καὶ πέρας ἱκανόν, καί τις ἐτε᾿ αὐ- 
τοῖς αἰτία οὐ φαύλη, κοσμοῦσά τε καὶ συντάττουσα ἐνιαυτούς 
τε χαὶ ὥρας καὶ μῆνας, σοφία καὶ νοῦς ἐεγομένη δικαιότατ᾽ ἄν. 

ΠΡΩ. δΖιχαιότατα δῆτα. 

ΣΩ. Σοφία μὴν καὶ νοῦς ἄνευ ψυχῆς οὐκ ἂν ποτε γε- 

γοίσϑη». 

ΠΡΩ. Οὗ γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐν μὲν τῇ τοῦ Διὸς ἐρεῖς φύσει βασιλικὴν 

μὲν ψυχήν, βασιλικὸν δὲ νοῦν. ἐγγίγνεσϑαι διὰ τὴν τῆς αἰτίας 
δύναμιν, ἐν δ᾽ ἄλλοις ἄλλα καλά, καϑ᾽ ὃ φίλον ἑχάστοις λέ- 

σ 

Ὠ 

γεσϑαι. 

ΠΡΩ. Μάλα γε. 
ΣΩ. Τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἡμᾶς μή τι μάτην δόξῃς, ὦ 

Πρώταρχε, εἰρηκέναι, ἀλλ᾽ ἔστι τοῖς μὲν πάλαι ἀποφηναμένοις 
ὡς ἀεὶ τοῦ παντὸς νοῦς ἄρχει, 

εὔτος οἵ [9 βδδπι6 ἀΐτία ορογϑίϊηρ ἰῃ 
δ ἶριν ψυχή." Αδι5 Τ,οχίδοη νυ} 
δῖνο πο βίυάθηϊ ββνϑῦδὶ δχδιρ]ο85 οὗ 
ἄρα ἱπ {πῖὶ9 κὶπὰ οΥ̓ γϑαβοηΐηρ, ὙΠΘΓΟ 
ψ6 νου ὰ 5᾽ιονν ἰδ δὈβυγα νυ οὗ ἀδηγ- 
ἱῃῷ ἰπ ΟὯθ οᾶ80, Ὑ8ᾶΐ δ88 Ὀθθὴ δὰ- 
τηϊἰοὰ ἴῃ δῃοῖθου 1689 αυὐάθηξς οδ56. 
Ι 5βου]ὰ ῥγϑῖθ. ἐν ὅλῳ τε τῷ οὐρανῷ. 

[εἰ μὴ τοῦτο]] ΤΏδ56 νογάβ. ἀσὸ οαΐ 
οὗ οοπδίγαοίίζου, δηὰ χοἀππάδηῖϊ,. [,οὲ 
{ποπὶ Ὁ6 Ταδίογοα ἴοὸ ἴῃ τηϑυρίῃ, ΟΥ̓ 
Ὀαίΐου δὲ}, ὍὈ6 ογροιζθη. [1ἢ [18 561- 
ἴοιι66 ἴΠ6 ταϑᾶου ψ]]] Ῥογοοῖνθ 1ῃ6 ῥἷαν- 
ἴᾳ}] ὙΑΥ ἴῃ νὩλοΝ ἄπειρον 8 οδ]]ϑὰ 
πολύ, δηὰ πέρας ἱχανόν, δηὰ αἰτία οὐ 
φαύλη, διὰ ΜΨ|11 Ὀθ ΔὉ]6 ἴο Ἰυὰρο οἵὗἉ 
τι σου οὗἁὨ ὙΠΟ ΚΟἸταδ π᾿ 5 οοπ͵θοίαγο, 
ψ ἤθη ἮΘ ὈΙΟΡΟΒ65 [0 ζοἰδὲ χοινὸν ιολοιέ 
απ εριλεὶ ἰπῖο [ὴ68 ἴοχῖ. 

Διὸδι) Τα ὅονο 8 βιδοτγάϊηδίθ ἴοὸ 
αἰτίας. Τ᾽ 5 Ἰοοῖκα |Κ Ῥδηϊηοῖβαι, Ὀαὲ 

ξύμμαχος ἐκείνοις. 

ἴῃ ἴμ6 7Τύπασιιδ ψγὸ το ἰοϊὰ οὗ 8 δὴ- 
μιουργὸς χαὶ πατήρ ὈΥ ψΒοτ Φονο δηὰ 
811 οἵιιον Ποῖ165 τγοσθ τηδᾶθ. Ἠβδ ἴοο 
8 ποῖ ἱπάοροπάθης οὗ αἰτία, ἴογΣ 189 
αἰτία 185. σίνοῃ ὑηϊοῖ οδυβοὰ Ηἷπὶ ἴο 
ΤΏ8Κ6 {ῃ6 ὙγοΟΥ] δ, ΠΑΙΏΘΙΥ (ἢδὶ ἢθ6 νἯῶβ 
Βοοᾶ, 8δμηὰ βἴῃοθθ ἱπ δαὶ ἩδΙοἢ 15 σοοὰ 
ἴΠογΘ ἰβ πὸ ρταᾶραο, πὸ Ὀορτγαάροα ποῖ 
ἐπ 6 ψου]ὰ 15 δοΐηρ, ὃυΓ νου]ὰ δδνα 
41} ἐπίπρ5 11|κ6 Βἰτβ91. Τπὰβ [6 ΕἾΤ 
διε 15 Τὴο αοοά, Ὀαΐ (Π8 δημιουργὰς 
ἀοθβ ποῖ ον μἷβ Ὀοΐῃρ ἴο τἀγαϑὸν --Ξ 
αἰτία; Ὀπὲ ἐΒτοῦ ἢ ἐΐ8 Ῥγθϑϑῃσα ἱπ δῖτα 
ἮθΘ Ὀθοοο8 [Π6 ΔΌΓΠΟΥ οὗ 811] {πῖηρβ, 
ἱποϊααϊΐηρ (86 αοαβΒ. ΦΦονθ δἰπιβο]ῖ δρ- 
ῬΘΔΥΒ διθοὴρ ἴΐθ686 αἰνῖηθ ,εβοΐηρ8 ὙΠ ΟΣΩ 
δ δάάνοδβοβ ἴπυ8: Θεοί, ὅσων ἐγὼ δὴ- 
μιουργὸς πατήρ τε ἔργων, ἅτε δι’ ἐμοῦ 
γενόμενα, ἄλυτα ἐμοὺ γ᾽ ἐϑέλοντος--- 
ἴουῦ 80 {πη ρϑββᾶρ οὐυρὶ ἴο ὉὈΘ τοϑά. 
Τήηπ. 41, Α. 
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ΠΡΩ. Ἔστι γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Τῇ δὲέ γ᾽ ἐμῇ ζητήσει πεπορικὼς ἀπόχρισιν, ὅτι νοῦς 

ἐστὶ Τγενούστης τοῦ πάντων αἰτίου λεχϑέντος. [τῶν τεττάρων Ἐ 
ἣν ἡμῖν ἕν τοῦτο.) ἔχεις γὰρ δήπου νῦν ἡμῶν ἤδη τὴν ἀπό- 
χρίσιν. 

ΠΡΩ. Ἔχω χαὶ μαλ' ἱκανῶς" καί τοί με ἀποχρινάμενος 
ἔλαϑες. ΄ 

ΣΩ. ᾿Ανάπαυλα γάρ, ὦ Πρώταρχε, τῆς σπουδῆς γίγνεται 
ἐνίοϑ᾽ ἣ παιδιά. 

ΠΡΩ. Κααλῶς εἶπες. 
ΣΩ. Νοῦς δή που, ὦ ἑταῖρε, οὗ μὲν γένους ἐστὶ καὶ τίνα 81 

ποτὲ δύναμιν χέχτηται, σχεδὸν ἐπιδιχῶς ἡμῖν τὰ νῦν δεδήλωται. 
ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 

“ΣΩ. Καὶ μὴν ἡδονῆς γ᾽ ὡσαύτως πάλαι τὸ γένος ἐφάνη. 
ΠΡΩ. ΚΚαὶ μάλα. 

ΣΩ. ἹΜεμνώμεϑα δὴ καὶ ταῦτα περὲ ἀμφοῖν, ὅτι νοῦς μὲν 
αἰτίας ἦν ξυγγενὴς καὶ τούτου σχεδὸν τοῦ γένους, ἡδονὴ δ᾽ ἄπει- 

οὖς τ᾽ αὐτὴ καὶ τοῦ μήτ᾽ ἀρχὴν μήτε μέσα μήτε τέλος ἐν ξαυτῷ 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἔχοντος μηδ᾽ ἕξοντός ποτε γένους. 

ΠΡΩ. ἹΜεμνησόμεϑα" πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο, ἐν ᾧ τ᾽ ἐστιν ἑχάτερον αὐτοῖν, 

χαὶ διὰ τί πάϑος γίγνεσθον, ὁπόταν γίγνησϑον, ἰδεῖν ἡμᾶς" 
πρῶτον τὴν ἡδονήν" ὥσπερ τὸ γένος αὐτῆς πρότερον ἐβασανί- 
σαμεν, οὕτω καὶ ταῦτα πρότερα. λύπης δ᾽ αὖ χωρὶς τὴν ἣδο-- 
γὴν οὐκ ἄν ποτε δυναίμεθ᾽ ἱκανῶς βασανίσαι. 

ΠΡΩ. ᾿41λλ᾽ εἰ ταύτῃ χρὴ πορεύεσθαι, ταύτῃ πορευώ- 
μεϑα. 

Β 

γενούστη9) ΤῊ15 ποτὰ '9 αποίοα ἔγοπι 
1|8 ρδββᾶρα ΟΥ̓ ἴΠ6 Ἰοχ σοσταρῆθυβ. } 
ἦβ ποὺ ἰοτγιηθὰ δοοοταϊΐϊηρ ἴο ΒΏΔΙΟΡΎΥ, 
δηὰ ΟΥ̓ΤΦ πο0 τηϑδηΐηρ Ρὰΐ τυῖαὶ γεν- 
γνήτης πτνουἹὰ πᾶν βυρρ!!οὰ. 1 ΤΩΔῪ 
παν δγίβθῃ ἴγοη ἃ αἰίορταρηῖα, γέ- 
νους, γεννήτης.---“Ἰ ὁομοθ [ποπυρμὶ [δὶ 
ΒΕΔ Ὀδυτ 5 οοη͵οοίυσα, ὙΏΘη δ6 μυΐ ἃ 
δῖον δου. λεχϑέντος δηὰ ϑβαυρρ!ϊοὰ δὲ 
ΔΙ͂ΟΣ τεττάρων, Ὑγ788 Ἐπαου Θά ΪΥ τὶ ρῖ. 
Ι ΠΟΥ 866 ἵμ [80 νογὰβ τῶν τεττάρων 
ἦν ἡμῖν ὃν τοῦτο κα ΤΑΔΥΡΊΏΔΙ ποίθ, οἱ 
νγΐο ἢ 4}} σογγοοίϊοη ἰβ ΓΟ ΑὙΑΥ. 

ἔχεις γάρ ουρθε ἰο ἔο!]ονν ἱταπηθάϊδίο! 
ὍΡΟΝ 86 βἰδίοιηοηΐ οὗ {Π6 ἀπόχρισις, ΤΙ 

Ρίδοθ οὗἨ δοΐῃρ βοραγδίθδἃ ἔγοπι ἱξ ὉΥ͂ 
ἰμῖ8 τοίδσθηςθ, νι ηϊσ ἢ 18 ἰἴ561 αὐϊΐθ 5ι.- 
Ροσβιοῦβ. 

ταῦτα πρότερα] ΝαΟΪΥ, τοῆεγα ἐξ ἐδ 
ο δὲ 7οιπα εαϊεδίίπρ, απα πλοῖο τὲ αγῖδαδ. 
Ἡοποθέογ ἢ, Ρῥ]θάδατα 8 0 ἸΟΏΡΟΥ 60ῃ- 
εἰἀογοᾶ ἃ5 δὴ δ᾽βίγαοίΐοη, δηὰ θοϊοηρῖηρ 
ἴο [πο οἶκ88 οὗ ἄπειρα, Ὀὺπὶ 8δ8 δανίῃηρ 
οοθ ἱἰηΐο Ὀδίης, δια ΘΟ βΘαΌΘΏΥ 88 
θοϊοηχίηρ ἴο [πΠ6 χοινά. 
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ΣΩ. ᾿Αρ᾽ οὖν σοὶ χκαϑάπερ ἐμοὶ φαίνεται τῆς γενέσεως 
αὐτῶν πέρι; 

σ ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Ἐν τῷ κοινῷ μοι γένει ἅμα φαΐνεσϑον λύπη τε καὶ 
ἡδονὴ γίγνεσθαι κατὰ φύσιν. 

ΠΡΩ. ΚΚοινὸν δέ γ , ὦ φίλε Σώκρατες, ὑπομίμνησκε ἡμᾶς 

τί ποτε τῶν προειρημένων βούλει δηλοῦ. 

ΣΩ. Ἔσται ταῦτ᾽ εἰς δύναμιν, ὦ ϑαυμασιε. 
ΠΡΩ. ΚΚαλῶς εἶπες. 

ΣΩ. ΚΚοινὸν τοίνυν ὑπαχούωμεν ὃ δὴ τῶν τεττάρων τρίτον 
ἐλέγομεν. 

ΠΡΩ. Ὃ μετὰ τὸ ἄπειρον καὶ πέρας ἔλεγες; ἐν ᾧ καὶ 
ὑγίειαν, οἶμαι δὲ καὶ ἁρμονίαν, ἐτίϑεσο; 

Ὁ ΣΩ. ΚΜΚαλλιστ᾽ εἶπες. τὸν νοῦν δ᾽ ὅδ τι μάλιστ᾽ ἤδη 
πρόσεχε. 

ΠΡΩ. “1ἔγε μόνον. 
ΣΩ. «““έγω τοίνυν, τῆς ἁρμονίας μὲν λυομένης ἡμῖν ἐν τοῖς 

ζώοις, ἅμα λύσιν τῆς φύσεως καὶ γένεσιν ἀλγηδόνων ἐν τῷ τότε 
γίγνεσϑαι χρόνῳ. - 

ΠΡΩ. Πάνυ λέγεις εἰκός. ! 

ΣΩ. Πάλιν δ᾽ ἁρμοττομένης τε καὶ εἰς τὴν αὑτῆς φύσιν 
Ἰἀπιούσης, ἡδονὴν γίγνεσθαι λεκτέον, εἰ δεῖ δι᾿ ὀλίγων περὶ 
μεγίστων ὅ τι τάχιστα ῥηθῆναι. 

ἘἙ ΠΡΩω. Οἶμαι μέν σε ὀρϑῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, ἐμφανέ- 
στερον δ᾽ ἔτι ταὐτὰ ταῦτα πειρώμεϑα λέγειν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ δημόσιά που καὶ περιφανῆ ῥᾷστον συν- 
γοεῖν; 

ΠΡΩ. Ποῖα; 

ΣΩ. Πείνη μέν που λύσις καὶ λύπη; 
ΠΡΩ. Νααί. 
ΣΩ. Ἐδωδὴ δέ, πλήρωσις γιγνομένη πάλιν, ἡδονή; 
ΠΡΩ. Ναί. 

ἀπιούσης:] ΤῊΘ 58ηι:6 ψγογὰ 5 δρδαὶπ ὁδόν, δπὰ τὴν ἀναχώρησιν, Ἵ διουϊὰ ὃ 
υϑοὰ Ὀ6]ον οὗ ἐδ 5δπὶθ ἐδίηρ, δῃηά ἔῆθγϑ ἐποποὰ ἴο τυτῖίθ πάλιν ἰούσης, οΥ ἐπα- 
4130 τῖϊἢ πάλιν. ΤῊΘ ΟΧΡΥΘβδίθ ϑϑθηὴβ νιούσης, ᾿ὮΐοὮ 1Δ8ὲ δ ΡΟΣ Ρ8 τηθῖϑ Εἰ 
ΒΊΓΔΩΡΘ [ῸΓ ἃ γεΐμη ἴ0 8 δίῃ γα] δίδίθ. [πὸ ἰοχί. 
Ου δ αἰ οὗ εἰς τὴν αὐτῶν οὐσίαν 
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ΣΩ. δίψος δ᾽ αὖ φϑορὰ καὶ λύπη [καὶ λύσις], ἣ δὲ τοῦ 
ὑγροῦ πάλιν τὸ ξηρανϑὲν πληροῦσα δύναμις, ἡδονή. διάχρισις 32 
δὲ [γ] αὖ καὶ [διάλυσις] ἣ παρὰ φύσιν τοῦ πνίγους πάϑη, 
λύπη" κατὰ φύσιν δ᾽ ἣ δίγους πάλιν ἀπόδοσίς τε καὶ ψῦξις, 
ἡδονή. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Καὶ [ῥίγους] ἣ μὲν παρὰ φύσιν τοῦ ζώου τῆς ὑγρό- 

τητος πῆξις, λύπη. πάλιν δ᾽ Τεὶς ταὐτὸν ἀπιόντων καὶ διαχρι-- 
νομένων ἢ κατὰ φύσιν ὁδός, ἡδονή. καὶ ἑνὲ λόγῳ σχόπει εἴ σοι 
μέτριος ὃ λόγος, ὃς ἂν φῇ τὸ ἐκ τοῦ ἀπείρου καὶ πέρατος 
χατὰ φύσιν ἔμψυχον γεγονὸς εἶδος, ὅπερ ἔλεγον ἐν τῷ πρό- Β 
σϑεν, ὅταν μὲν τοῦτο φϑείρηται, τὴν μὲν φϑορὰν λύπην εἶναι, 
τὴν δ᾽ εἰς τὴν αὑτῶν οὐσίαν δδόν, ταύτην δ᾽ αὖ πάλιν τὴν ἀνα- 

-. -- 

χώρησιν πάντων, ἡδονήν. 
ΠΡΩ. Ἔστω" δοχεῖ γάρ μοι τύπον γέ τιν᾽ ἔχειν. 

[διάλυσις}) ΤῊΐΘ αἰ ΕΥ5 50 Εἰ{Π|6 ἴῃ 
86:50 ἔγοιῃ διάχρισις τπδὲ ἴδ 15. πι561658, 
Δ τηούοον ον ἰδ ΔΗΣΝΝΟΥΒ ἴ0 ποιίπίηρ ᾽ 
[π6 διε τμοοῖ. 1ηθ ορροδῖϊοα δοὸ διά- 
χρίσις πε ἀπόδοσις, παρὰ φύσιν --ε χατὰ 
φύσιν, πνίγους πάϑη -Ξ- ψύξις, λύπη τΞ 
ἡδονή. [Ιπ (15 δοθϑίωθ [9 ΟΠΪΥ πογὰ 
ἐπαὶ συρροϑὶθ ΔΩΥ ΒΟΙΌΡΪΟ ἰ56 ἀπόδοσις; 
ἃ ποχὰ ὙΔ1ΘὮ ΘΟΙΨΘΥ͂Β Σ0 τηθϑηΐηρ πἢ- 
1655 τὸ δῖ ἰοϊὰ νῆδὲ ἰ6 τὸ ἀποδιδό- 
μενον. Τηδέ 15. ἴ0 58}, γὸ δηΐ 8 ρ6- 
πἰῆῖνο, δηὰ ἰδ τοῦδ ὃδ6 ἴπ6 γοιΐϊνο οὗ 
[πδὲ ὙΠΟΝ 8 ορροβϑᾶὰ ἴο πνῖγος. Βυϊ, 
ἴογῦ 19 ψγὸ προοὰ οὶ ἸΟΟΙ ὙΘΟΥΥ ἔλσ, 
ον ἴη [πὸ ὙΘΥΥ͂ ποχΐ βροθοῖ ψὙΘῸ6. ἮΒΥΘ 
ῥίγους, τότ Τὸ 8 858 τη ῦοῖ ἰπ {ἢ ὙΔΥ 
8ἃ5 ἰὶ πτουῦἹὰ ὃδθ βογυΐοεδ Ὁ] ἤθσο. [ΐ 
ϑθϑῖη5 δ,τηοβὲ δογίδίῃ ἴἰπδὶ ψγῪὰὺ Ββου]ὰ 
τοδὰ ἡ ῥίγους πάλιν ἀπόδοσίς τε χαὶ 
ψῦξις, ἡδον. 

[δίγον!}] 866 ἴπὸ Ῥγοοθάϊηρ ποίθ. Βαυϊΐ 
ἃ ἸΩΟΥῸ δουΐουβ ἀἰβοι υ 8 οδοτοὰ ὈΥ 
εἷς ταὐτὲν ἀπιόντων, το ἰ8 ἀοπούα] 
ποῖ ΟἿἹΥ Ὀδοδαβ6 οὗἩὨ ἴδ ρῥχαροβίοη ἀπό, 
Βυΐ α6'5ο θδοδυβθ ἴῃ ]0Γ.Δ) γχοΐϑυβ ἴο 
ποίδῖηρ γοὶ τηοποποᾶἂ; ΠΟΥ ἀοοϑ ταὖύ- 
τὸν 58: ΒΕ τὴ, ἴογ, δου εἰς ταὐτὸν 
ἰόντων πνουϊᾶ ἀο νοῦ Ὅ6}} ἴογῦ ἐπ 
“πεείηρ οὗ [πἰηρε βοραγαίθα, ἴσο [9 
ὨδΔίΌΓΤΑΙ ὙΑΥ 8 (πδὶ οὗ φοραγαζίοπ, 8.5 
ἦθΒ »ἱδαΐῃ ἴγοιῃ 6 παίπιτο οὐ ἰδ 0886, 
διὰ ἔγοθῃἨ ἰδ6α πογὰ διαχρινομένων. 

Ῥ)υϊοιίε ῬὨΠοῦΌσΕ. 

« 

ΘΒ οἱ οστΏ δ οΥ, ἴῃ νίονν οὗ δίουθο5᾽ τοδὰ- 
ἴηρ, εἰς τὴν αὐτὴν φύσιν, ἴον εἰς ταὐτόν, 
ςοη͵θοϊατοὰ εἰς τὴν αὐτῶν φύσιν. 84}}- 
Ὀδῦτῃ πὧθβ ΘΥΘΙΎ ἐπίπρ ἰοὸ ἢΐ58 τηΐπὰ: 
ἀπιόντων ͵8 8εϊὰ οἵ τῶν ὑγρῶν, ἰπι- 
ΡΙοὰ ἴπ ὑγρότητος, δπὰ εἷς ταὐτὸν ἰ8 
“0 ἴῃ δϑπὶθ βίδίθ ἴῃ οι (ΠΟῪ γΟΓΘ 
δοίογο". ὙΠ σοδὰθσ Ὑ1}} οὔβοσνο τπδὶ 
ἘΠΟΥΘ ΤῊΔΥ 00 88 ΠΟ ΥΒΒΠΏΘ685 ἐπ ἀ6- 
ἔθῃοθ 85 ἴῃ δἰίδοκ. ΟἿΥ ΟἿΪῪ γσυϊάα ἰθ 
[Π6 δες ποοὶβ, ἴθ πο τῆς ὑγρότητος 
πῆξις οδῃ ΟΠ ΔΏΒΟΥ ἴ0 τῆς ὑγρότη- 
τος διάχρισις. Ετοτὰ [Πἷ5 ἴδ τγουἹὰ δρ- 
ΡΘΑΥ ἴο [Ὁ]]1ὃὸνν ἐμαὶ πάλιν δὲ ταύτης 
διακρινομένης νὰϑ {80 οΥἱρίη8)] τοδάϊηρ. 
Οε Ῥουδδρ8 ἰξ νγὰβ πάλιν δὲ τῶν παγέν- 
τῶν διαχρινομένων: πὶ δἱ 411] ονθηίβ 
ἦξ νγῶϑ βοιηθίμίηρ ὙϑτῪ αἰδογοηξ ἔγόιῃ 
ὙΝΔῈ γὙὸθ ΠΟῪ τοϑδὰ οὐ [86 δυο Υ οὗ 
ΒΟΙΏΘ ὈΠΚΏΟΥ ὈΟΙΒΟΩ ὙὙὮο ἀϊὰ 8 ὃὉ68ὲ 
ἴο Ῥδίο ἢ! ὑΡ ἃ τοδάϊηρ ἔγοτῃ ἢἾ5 ἀδιιαρϑὰ 
ΘΟΡΥ͂. ἴῃ νδδὶ {0]1ονγα, ἰδ σοηδέχυοίίζοι 
δ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ ἰοοβ6, ἴῃ οτγὰϑσ [0 δάτηϊ 
οὗὨ τόσο ἀοίδὶ!, δηὰ θβρϑοίδ!ν ἴὸ Ῥγο- 
νοοῖ ἰδο φϑορὰ Ὀοΐπρ υπάδοτείοοὰ οἴ 
ΔΗΥΓ Ωρ βδᾶνθ ἔπ αἰββο]υϊϊου οὐ [86 
οομρουπᾶ ἴογτηθὰ ἔγοτα [6 πηΐοη οὗὨ τὸ 
ἄπειρον διὰ πέρας: ἤοποθ αἷ8ο ἴδ 
ἀομῦ]6 μὲν δηὰ (8 ἀοι]6 δροὰοκῖβ. 

τύπον] 4 σεπεταὶ οτκε οἵ ἰγαϊῃ. 866 
ΤΊΘΠ 6] ὈπΥρ᾽ 5 Εἰσοεγρία, ὮΘΥΘ ὑπ 6 Γ6 
8 ἃ ὙΟΥΥ δοοά ποίθ ὁ ἴδ νογᾶ. 
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ΣΩ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἕν 

. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

εἶδος τιϑώμεϑα λύπης τε καὶ 
ἡδονῆς ἐν τούτοις τοῖς πάϑεσιν ἑκατέροις. 

ΠΡΩ. ΚΚείσϑω. 

ΣΩ, Τίϑει τοίνυν αὐτῆς τῆς ψυχῆς κατὰ τὸ τούτων τῶν 

Ο παϑημάτων προσδόχημα τὸ μὲν πρὸ τῶν ἡδέων [ἐλπιζόμενον 
ἡδὺ καὶ ϑαρραλέον, τὸ δὲ πρὸ τῶν λυπηρῶν φοβερὸν καὶ ἀλ- 
γεινόν. 

ΠΡΩ. Ἔστι γὰρ οὖν τοῦϑ᾽ ἡδονῆς καὶ λύπης ἕτερον εἷ- 
δος, τὸ χωρὶς τοῦ σώματος [αὐτῆς τῆς ψυχῆς) διὰ προσδοκίας 
γιγνόμενον. 

ΣΩ, Ὀρϑῶς ὑπέλαβες. ἐν γὰρ τούτοις οἶμαι, χατά γε τὴν 
ἐμὴν δόξαν, εἰλικρινέσι ϑ᾽ ἑκατέροις γιγνομένοις, Τῶς δοχεῖ, καὶ 

[ἐλπιζόμενον]) 11 να ποῖ δ6 οχροοίοα 
[Βίηρ, Ὀυΐ {πΠ6 5ἰδἴῖο οὗ ἐἀχρϑοείδεοι τ ϊο 
ἰθ. ΟἰΓΠΟΓ Ραϊμίαὶ ΟΥ̓ ΡΙδαβδηΐ. ΝΟΥ οδῃ 
6 μυΐ τὸ τῆς ψυχῆς ἐλπιζόμενον ἔοτ 
τὸ τῆς ψυχῆς ἐλπιζούσης πάϑος υἱῖτἢ 
ΔΩΥ 5ῃΔ 0 οὗ ῥγοργίοίυ. 

[αὐτῆς τῆς ψυχῆ:]}] ΡΤΟΙΔΓΟΒ δ᾽ ΔΕ ΞΥΤΘΟΓ 
Ϊ8 Δ Δάτηϊβδίου ἰμαὶ {Π0Σ6 8 ΔῃΟΙΒΟΥ 
Βρθοΐθβ οὗ ραΐῃ δῃὰ ρ᾽δδβυγο ἑπασρεπάδπὲ 
ΟΥὗἨ ἐδλε δοᾶν, ἴοΥ 8380 ἴθ νδχγΐϑϑ ἴδ 6Χ- 
Ῥχθϑδείουῃ οὗ ἵπδὲ σοι βοογαῖθ δὰ 
ς4|]1ὁὰ αὐτῆς τῆς Ψυχῆς. Βαΐξ ἐμὲ8 νᾶ- 
τοῖν ἄοοϑ ποῖ δβιϊϑέυ ἐμ 8010]15ἴ; 50 ἢθ 
Εἶνο5 18. 8 ἰδυ ΟἹ] ρΎ ἴῃ 115 ὈΪδοθ, ὈΥ͂ 
δρδίη γοροδίϊηρ αὐτῆς εἷἧς ψυχῆς. 

᾿Ορθῶς ὑπέλαβες. ἐν γὰρ) Το γὰρ 
δἴϊος ὀρθῶς ὑπέλαβες ον ἰμδὲ 8 
οογίαϊ δ ἐβίβοϊϊουη 8 ᾿Ὡρ]| 16, Κ.866 
δῦονο 29,» 

ἐν γ. τούτοις οἶμαι) 10 18 ΘΟΙΙΙΩΟΏΙΥ 
δυρροκοὰ ἐμαὶ βοοσγδίθϑ 18 θγο βρεακίῃ 
οὗ ἐμο προσδοχήματα δ᾽οπθ; θαΐ ἰὸ το] 
Ὧθ δίσγϑδησο [δδί ἢ6 Βῃου]ὰ 5ρθδῖ οὗ [μ656 
8ἃ5 Ῥᾶθγο, δηὰ πππηΐηρ]οα τ] ΡΙΘαθΌγΘ 
δηὰ γαίῃ, δὲ ΔΙΟΓ ἢ6 858 τηδὰθ ἔθ: 
ἌΡΡΘΔΙ 85 006 Κἰπὰ οὗ ἴθ. Νοζ 18 1( 
ΘΆΒΥ ἰο 860 ΜὮΥ ἢθ Βῃοιπ]ὰ ΔΥ 50 το 
ΒίΥΘ588 ΟἹ ἐπὶ ῥδυιϊουδν εἶδος, 85 6Χ- 
Ὀθοϊϊηρ ἔσο ἰδ 8 βδοϊὐοη οὗἨ [ἢ6 τῆ 016 
ᾳιοϑου. ἐν τούτοις ΒΟΥΤΘΥΘΥ ΤΩΘΗ ΒΟΥ 
τηθδῃ8 ποΐ ἐν τούτοις τοῖς προσδοχήμασι, 
Ῥυΐ ἐν τούτοις τοῖς εἴδεσι, ἔον ἐξ 910]]1ονγα 
ἱπητηθα δι !Υ οὐ Ῥτοίδγομδ᾽ ἕτερον εἶδος. 
Βυὶ ξχατέροις οΔπποί 6 80 ΔρΡΡΙΪοά, ὃ6- 
εδ386 ταῦτα Π6Υ6 νον ΟἿΪΥ ἔτο 
εἴδη, ὁδο οὗ ἔβοῖὰ τγουἹὰ Ὀ6 ξχάτερον. 
ΤΙ 5 18 οὔο αἰ υ}γ2 δηὰ ΒοΓ 18 δηοίδον. 
βοοζδίθδ οδϑῆπος βρϑὰκ οὗ οἱΐμοσ εἶδος 

8ἃ8 υπτηϊηρ]οα τῦΣῖτ Ρδὶ δηὰ μ]ο ΚΌΓΟ, 
δίποο [ΠΟΥ Αγ Κἰη δ οὗ ἔδθη. Βυὲ 188 
ΡΙΌγα1]5 εἰλικρένεσι ὥσς., ἴ (ΠΟΥ ἀο ποῖ 
ΤΟΙΣ ἰὁ εἴδὲέσι, τηυϑὲ τοίου ἕο λύπαις τε 
χαὶ ἡδοναῖς; διὰ ὈΥ 8 δι ταἰηρς ἐπὶ8 
οιαθηἀδίίοη ἴον λύπης τε χαὶ ἡδονῆς, τὸ 
οὶ τἱὰ οὗ Ὀοῖὰ αἰ βου] 95 δὲ οὔοθ. [ὲἱ 
ΤΑΔΥ ῬΡΡΟΔΓΙ δβοιηθνδὶ Ὀο]ὰ ἴο οἤδῃρθ 
80 ΤΩΔΩΥ͂ ἰοΣΙ ἰδ οδ, Ὀπΐ ΟὨΪῪ ἴο {μ088 
ὝΠΟ 8.6 ὈπέλιλΠοαν τὰ [6 Ο]65810 
ἀοδὶηρ οὐὁἨ ἁ ἰδ6 διηοίοπὶ δογγϑοίοσβ, ὙΠῸ 
νοῦ αὰ τμΐηῖς ἐποτβοῖνοβ χαϊία 8168 
ἴῃ δαδρίϊηρ 411 [89 ποῖ κι ουτίης ὁπ ἀϊηρ5 
ἴο τούτοις. 1 ἀο ποῖ δοῖγονοσ δάσηὶξ 
[ηἷ8 οοῃϊοοίΐαχο ἱπΐο (Π6 ἰοχί, ὈΘΟΔΏδ6, 
ὉΠΕ] τὸ ὅσο οοτζίαϊη ἀροῦϊ εἷς δοχεῖ, 
6 Ιτοϊδὲ 6 οοπίθης ἩΪΪΔ πποοσίδ ὨΥ 
ἴῃ ΘΥΟΣῪ ἱπηρ 6826ό.Ὀ0 [1 οὔτ ἐδουρσμί 
ἰηδὺ {8626 γογα5 τηθδηΐ, ἰδὲ δοογαῖοα 
τ δ] 6 ἃ ἴο ΣΟργθϑϑηΐ ὨἰΠη9917 88 ποΐ 5ΌΓΘ 
Ὁ] αἵϊος ΣΙ ΒΟΓΙ οχδσηξηδίϊοη τ ΠΟ Γ 
ἢθ Βῃου!ὰ πὰ (μο80 ρᾶγθ δηὰ πητιϊηρ δὰ 
εἴδη, δυὲ ἴῃ ὑπαὶ οὔδ 86 πόοῦ]ὰ μβανθϑ 
βαλὰ ἐὰν εὕρωμεν οΥ οἷα μοι δοχῶ εὖ- 
θήσειν ΟΥ ΔΗΥ͂ Ἰδίης ΒΟΟΙΘΣΥ ἔθη ὡς 
δοκεῖ. Π πὸ δάορι εἶλ. “᾽ ξχατέραις 
γιγνομέναις καὶ ἀμέκτοις λύπας τε καὶ 
ἡδοναῖς, [86 ὙΠ] Ὧθ (6 ἰηβϑίσυχαθηίδὶ 
ἀαιῖνοβ ἰο ἐμφανὲς ἔσεσθαι. ῬοΙΒΔΡΒ 
ὡς δοχεῖ 8 ΤΩΘΓΘΙΥ 8 ο'οββ ἴο χατά γε 
τὴν ἐμήν, Ὀφίοτο δόξαν τγᾶ8 δἀἀοὰ ὮΥ 
ὝΔΥ οἵἁὨ ὀχρ]δηδίϊου. 

οἶμαι, κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν] ΤῊΘ 
δροοῃὰ οὗ {π086 ῬΏΓΑΒΘ5 τηοάϊῆθθ [ἢ 
οομῆἶάδθηί οἷν οὗ [Π6 δγβι; ὑπογο 15 [β6γ6- 
ἴογο τὸ χοάππηάδηου, δ06}}) 88 ΒοΙὴ0 δ ν6 
πηδρίηθοα ἴο Ὀ6 ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ ἰηἰτοἀυςοὰ 
ἴο ἱπηϊδίθ ΟΣ ΠΑΥΥ͂ σομνυβδέϊου 
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ἀμέχτοις λύπης τε καὶ ἡδονῆς, ἐμφανὲς ἔσεσϑαι τὸ περὶ τὴν 
ς ’ ’ εο 4 }Ὶ Ὶ ’ 2 Ι ὟΝ “ Α 

ἡδονήν, πότερον ὅλον ἐστὶ τὸ γένος ἀσπαστόν, ἢ τοῦτο μὲν Ὦ 
ς “- ’ ’» ςζ » “ ς “ δ ᾿ , 

ἑτέρῳ τῶν προειρημένων δοτέον ἡμῖν γενῶν, ἡδονῇ δὲ καὶ λύτοῃ, 

χαϑάπερ ϑερμῷ καὶ ψυχρῷ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, ὡς τοτὲ 
δ 2 ἣ ) » ᾿ ) 2 2 ς ) ᾿ ᾿ μὲν ἀσπαστέον αὑτά, τοτὲ δ᾽ οὐκ ἀσπαστέον, ὡς ἀγαϑὰ μὲν 

2 ΒΡ ,. "9 Α » ᾽ ν ΄- Ὶ - 3, 

οὐκ ὕντα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἔνια δεχόμενα τὴν τῶν αγαϑῶν ἔστιν 

ὅστῃ φύσιν. 
2 ’ » [ἢ “ὦ “« 

ΠΡΩ. Ὀρϑότατα λέγεις ὅτι ταύτῃ πῃ δεῖ διαπορευϑῆναι 
τὸ νῦν μεταδιωκόμενον. 

ΣΩ. Πρῶτον μὲν τοίνυν τόδε ξυνίδωμεν. [ὡς] εἴπτερ ὅν- 
τως ἔστι τῶν γενομένων διαφϑειρομένων μὲν [αὐτῶν] ἀλγηδών, 
2 [ 2. ς«ε 4 ως ’ , ). 23» 

ἀνασωζομένων δ᾽ ἡδονή, τῶν μήτε διαφϑειρομένων μήτ᾽ ἀνα- 

σωζομένων ἐννοήσωμεν πέρι, τίνα ποϑ᾽ ἕξιν δεῖ τότ᾽ ἐν ἑχά- 
στοις εἶναι τοῖς ζώοις, ὅταν οὕτω σχῇ. σφόδρα δὲ προσέχων 
τὸν νοῦν εἰπέ" ἀρ᾽ οὐ πᾶσα ἀνάγκη πᾶν ἐν τῷ τότε χρόνῳ 
ζῶον μήτε [τ|] λυπεῖσθαι μήϑ᾽ ἥδεσθαι, μήτε μέγα μήτε 

Ε 

σμιχρόν; 
ΠΡΩ. ᾿Ανάγκη μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἔστι τις τρίτη ἡμῖν ἣ τοιαύτη διάϑεσις παρά 

τὲ τὴν τοῦ χαίροντος καὶ παρὰ τὴν τοῦ λυπουμένου. 
ΠΡΩ. Τί μήν; 

τοῖς τοιούτοις, ὡς τοτὲ μέν] ΑΥ̓ΟΥ 
δοτέον ρονογηΐηρ 6586 δονσαὶ ἀδίϊνοι, 
ἴη6 βοηΐοῃοθ γϑαπῖγοϑ ὅτι οἵ ὡς; 1 Βᾶνθ 
ἰηβογίθα {πὸ ᾿δἰίου. 

ἔστιν ὅπῃ) Εν ἰπ6 ΜΆ. τοδαϊηρ ἔστιν 
ὅτε, τ ο ἢ ἰβ 8 τθγο σοροιου οὗὨ ἐνίοτε, 
το ϑδγοβί ρΔ] ΘΟρΥΔΡἢἷ68] Θἤδηρο του]Ἱὰ 
Ὅ8 ἔστιν οὗ, [πὸ Υ δηὰ Τ' Ὀοΐηρ οἴἶδη 
οοπΐοππᾶοα; δα [ὴ6 τηοϑῦ Δρρτορτίδίο 
διὰ, ἴῃ [56] ἢ) 8 ὙΘΥΥ͂ ΡΥΓΌΔΌΪΘ οἤϑηρθ, 
8. ἔστιν ὅπῃ, “Ὧπ σονίαὶπ σοπαϊῥίον᾽: 
ἘΠῚ9 1 Βανο δατηϊἰοὰ ἱπίο {π6 ἰοχί. 

διαπορευθῆναι!)͵ Τ1Π6 δτρυμθηΐ ἴ8 
οοιηρδιοα, 85 ἴῃ ἸΏΔΩΥ͂ ΟἿΟΣ ρϑυγΐβ οἵ 
Ῥίαίο, ἴο ἃ Ὀθαβδί οὗ [86 οἶδ80 Ὀοΐηρ 
ἰγβοκοϑὰ. 

τῶν γενομένων] τὸ λεγόμενον ἰ8. {ἢ9 

οὗ Τὴῦ τῶν γενομένων. Βαυῖ τὶ ποῦὲ ΒΟΥ 6 
αὐδ! γίπρ δαυοτὺ τ λ. ἐμοί 6 υβ6ᾶ ἴῃ 
ΔΗΩΥ͂ ΟἾὮΟΓ 56η86 Ὀαΐ “ΤΑ 18 ΘΟΙΏΙΠΠΟΙΪΥ͂ 
βϑἰὰ". Απὰ αἀραΐη αὐτῶν γοΐογβ ἴο ἢ0 
Ρίαταὶ οχργϑδβοὰ οὐ τωρ] θὰ. ΒΙΑΙὈδυτη 
9115 8, ἔτος {πὲ αὐτῶν ἰ5 Ρυΐ ΤΣ 

ἐχείνων (ταοὔῖνο ὑπίκονγῃ) δηὰ ἐπαὶ 
ἐχεῖνα τὸ ὑγρόν, πνῖγος, ῥῖγος ἀπὰ 80 
ἕο. ΤηΠ6 ΥὙΟΔάΘΥ Ὡθϑὰ βολσ ον Ὁ 
τοσηϊπδοᾶ {πᾶ ὑγρὸν δπὰ {Π6 ταοϑὲ πέυεν 
»εγίδδ, Ὀπὲ {πΠ6 γενέσεις ἔγοταη πο πὶ ἄο, 
δῃὰ ἱξ 8 (8686 γενέσεις, ἱΥ ἔμψνχοι, 
ὙἘΪΟΝ 66] [δ0 ῥαΐῃ ΟΥ ἴη6 ρ]αϑῦγο οὗ 
ἐΠοἱ Ἰδυυϊηρ ΟΥ ὈΪ]δηάϊηρ. [δ 8 δ]50 
Ἰ5ΠΑ] 10 54Ὁ ἀληθῶς λέγεται οὗ πἰδίο- 
ταθηΐβ δηὰᾶ ὄντως ἔστι οὗὨ λοἴ8, τΟΓΘΑᾺ5 
ἢ ΜῈ πᾶῦθ 8 οοῃΐυβίοη οὗ πο ἔπτο. 
1 πᾶν τοϑίοσοὰ σψῆδὶ ἰὼ ΤΩΥ͂ ΟΡ᾿ηΐοη 
τηῦσδῦ πᾶν Ὀθ6η ἴδπ6 οΥρίη Δ] ἰοχί, 

ὅταν οὕτω σχῇ] 1 Βανο μὰ σχῇ ἴὸσ 
ἴσχῃ; νθ νηΐ ἴπ6 δογίβὶ, δπὰ ἴσχῃ 
ΠΟΘ ἰ8β 88 1Τηϊβρλορα 85 17 νὸ 5δου]ά 
85 ἃ τήϑῃ, Πῶς ἴσχεις; 

τοδάϊηρ οὗ 411 ΜΆΒ5. δὰ Εάά. ἴπ ρἷδοθ.. μήτε [τ|} λυπεῖσθαι] μήτε λυπεῖσθαι 
88 Π0Ὸ τῖογα στἦρῃξ ἴο τὶ ἔδδη μήϑ᾽ 
ἥδεσθαι, δΔηᾶ ποῖον ποοᾶβ 1, 

ἡμῖν ἡ τοιαύτη] ἡμῖν 5. [πΠ6 τοδάϊηρ 
οὗ ἔπΠ6 Οὐοἰδ]ἰπῖδη δηὰ 8 τος ἴο Ὀθ 
Ρτοζοσγοὰ ἴο ἐπδὶ οὔ ἐπ Βοάϊοΐβη, ἡυῶν. 

4 Ἢ 

99 



59 ΠΛΑΤΏΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

ΣΩ. ᾽Χ32γε δὴ τοίνυν, ταύτης προϑυμοῦ μεμνῆσϑαι" πρὸς 
γὰρ τὴν τῆς ἡδονῆς κρίσιν οὐ σμικρὸν [μεμνῆσϑαι ταύτην] 
ἔσϑ᾽ ἡμῖν [ἢ μή]. βραχὺ δέ τι περὶ αὐτῆς, εἰ βούλει, διαπε- 
ράνωμεν. 

ΠΡΩ. “1έἔγε ποῖον. 
ΣΩ, [Τῷ] τὸν τοῦ φρονεῖν [ἑλομένῳ] βίον οἶσϑ᾽ ὡς τοῖ- 

’ 3 Α 3 ’ -- 

τον τὸν τρόπον οὐδὲν ἀποκωλύει ζῆν. 
ΠΡΏΩ. Τὸν τοῦ μὴ χαίρειν ᾿μηδὲ λυτεεῖσθϑαι λέγεις; 
ΣΩ, Ἐρρήϑη γάρ που τότ᾽ ἐν τῇ παραβολῇ τῶν βίων μη- 

δὲν δεῖν μήτε μέγα μήτε σμικρὸν χαίρειν τῷ τὸν τοῦ νοεῖν χαὶ 

φρονεῖν βίον ἑλομένῳ. 
ΠΡΩ. Καὶ μάλ᾽ οὕτως ἐρρήϑη. 
ΣΩ. Οὐχοῦν οὕτως ἂν ἐχείνῳ 9᾽ ὑπάρχοι, καὶ ἴσως οὐδὲν 

ἄτοπον εἰ πάντων τῶν βίων ἐστὶ ϑειότατος.. 
ΠΡΩ. Οὔἴὔἴκχουν εἰκός γ᾽ οὔτε χαίρειν τοὺς ϑεοὺς οὔτε τοὺ- 

γαντίον. 
ΣΩ Π᾿ ̓ ᾿ 1 ) 2), ., - » »ν ε , 
ΣΩ. Πανυ μὲν οὖν οὐκ εἰκός" ἄσχημον γοῦν αὐτῶν ἕχά 

, , γηη " ᾿ »ὝἭ »» ιν να 
τερον γιγνόμενόν ἐστιν. ἀλλὰ δὴ τοῦτο μὲν ἔτι καὶ εἰσαῦϑις 
ΑῚ ’ " ᾿ ᾿ ᾽ ᾿ “- “- ν ᾿ σ ἐπισχεψόμεϑα, ἐὰν πρὸς λόγον τι ἢ, καὶ τῷ νῷ πρὸς τὰ δευ- 
τερεῖα, ἐὰν μὴ πρὸς τὰ πρωτεῖα δυνώμεϑα προσϑεῖναι, προσ- 

Β 

ϑήσομεν. 

[μεμνῆσθαι ταύτην] Ῥτοίδτομιβ 8. ἴ0 
ΕΥ δηά ΓΣΟΙΠΘΙΩΡΟΥ {μ18, Ὀδοδαδ6 ἰΐ 189 ΔῊ 
ἡπιρογίδπίὶ ἔδοῖ ; ποῖ Ὀθόδυβθ ἰξ ἰ8 ἰτὴ- 
Ῥοτίδηϊ [0 ΤΟΙΩΘΙΏΌΟΙ 1. ΤΠ6 ο,δημθ 
ἔτοταῃ ταύτης, θοῦ [Π0 δαΐδοῦ οὗἉ (818 
ἴοΟἸ 8} ΒαρΡν)]θιοθηὶ βαν δῦονο ἴο ταύ- 
τὴν, ὙΠΟ. 6 ΘΟΥΔΙΏΪΥ τσοῖθ, του]Ἱὰ 
ΔἸτηοϑὲ ΤΏΔΚΘ 0.6 βαβροοί δὶ δὲ τηϑδηΐ 
μεμνῆσθαι ΖὉ0Γ 8 Ραδββῖίνθο. δαβί 80 ἴῃ 
106 Ῥοξέβέοιιο, 286, σ, Μὰ τοϑδὰ, μὴ πρὸς 
ἄλληλα τὰ μήχη χρίνοντες, ἀλλὰ χατὰ 
τὸ τῆς μετρητικῆς μέρος, ὃ τότε ἔφα- 
μεν δεῖν μεμνῆσϑαι πρὸς τὸ πρέπον. 
Βυΐ ποτ ἴΠ6 016 οοπίοχί ΒΏΘΥΒ ἰδδὲ 
ΡΙαίο ντοίθ μεμερίσϑαι. 

[1 ῳ] .. [λομένῳ]] ΤῊ 5 αξαΐῃ π85 ὈΘΘῺ 
Βοτιτονοὰ ἔγοτῃ Ὀοίον, δηὰ ρὶδοθὰ ἤθΥθ 
80 δαὶ ἰξ τοδῖκοβ ἀποχωλύειν βονοῖη ἃ 
ἀδᾶνο. Αβ ἰο οὐδὲν ἀποχωλύει Ὀοΐπα 
8988 ὙΠῸ ἴπ6 δοουβδῖνθ βΒΌρργΓοϑβδϑα, 
(Π18 ἰδ ἃ οογηοι ἰἀΐοτη. (ἢ ἐδ σεΐδ 
»οδεῖδίε ἴἰο Ἰ᾿ἷνο [πΠ6 :η 6 1]]6οἴπ 8] 1ἰἴθ ἱπ 
[18 ἸΏΔΏΠΟΥ. ἢ" 

Οὐκοῦν οὕτω!) 1 οὐρῆς ποὲ ἴο ἢδυθ 
ζο]ονοὰ ἧνο Ργονίοῦβ οαἀϊΐοτθ ἰῇ ὑγδ- 
ἔουτϊηρ οὗτος, ΜΕΙΘῊ τϑϑίβ ὁ πὸ ροοὰ 
Δ ΒοΥγ. Τὴὸ διρυϊθηΐ τὰ 8 (ΠῸ5:᾿ 
“18 πϑαΐγα] 116 15 σοιαραί Ὁ]6 τ τὴ 
ῬΌΓΘ ἰμίο! βθῆοθ; Ἃ[ὉΓ [πΠ6 τζϑὴ 20 
Οἤο86 ἴπθ6 ᾿ἰέο οὐ ἱῃ(ο ] ζοποθ τὰ οὗ- 
Ἰἰκοὰ ἴο ἔογεζο 4ἃ1]} ἀρ. 15 ἐλὲδ ιοαν 
ἐδλεη (8 Ὀοὶηρ 50) ἰΐ που]ὰ 6 ἴδ0 
ΨΟΙΥ [᾿ἶδ τ ηΐοἢ 86 λαά αἰνεαν οὄοεεη, 
δὰ 1 πουἹἱὰ 4130 ῬγΟΌΔΌΪΙΥ Ὅ6 {Π9 
Ὠθαγοδὲ Δρργοόοδοῦ ἰο [δ6 [116 οὗ 1ὴ6 
Θοαβ." 186 ἰγδηβιοῃ ἴγομι [ἢ6 Ρἢ1]10- 
ΒΟΡὮΘΥ ἴο ἴπ6 αοαβ 15 τιδυκθὰ Ὦγ ἐχεί- 
γῷ τε χαὶ. ΤῈ γε ν  ΐοἢ Πδ5 ἀϑυγροὰ 
[0 ΡὈΪδΔοθ οὗ τε ἰὴ ὑπὸ Σαϊεϊοηδ, ἰδ 80- 
80]υ.6 1} πὶΐπουΐ ταθδηΐηρ. 

ἐπισκεψόμεθα) ΤῊ 5 15 ΒΟΚΊΚοΣ᾽Β οοη- 
ὁθοίατο ἴογ πισχεψώμεϑα; ψΠσ ἢ ΘΟ ῸΥΒ 
ἴῃ 8}} 1Π6 Βοοῖκα, Ὀυϊ 58 Ὀοί 1655 5]}- 
ΔΌΪ6 ἴῃ 89 ἢ, πἀμαβυδὶ Ὑὴ εἰσαῦϑις, 
ἩΒΙΟἾ ΤΘΑΌΪΟΒ 8 ἔπίαγο, δηὰ ααυϊΐθ ἴῃ- 
οι Εθ]9 τὶ προσθήσομεν. 
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ΠΡΩ. Ὀρϑύότατα λέγεις. 

« ὕὃ 

ΣΩ. Καὶ μὴν τό γ᾽ ἕτερον εἶδος τῶν ἡδονῶν, ὃ τῆς ψυ- 
χῆς αὐτῆς ἔφαμεν εἶναι, διὰ μνήμης πᾶν ἐστὶ γεγονός. 

ΠΡΩ. 
ΣΩ. 

λησετἔον. 

 Πῶῦς; 

μνήμην, ὡς ἔοιχεν, ὅ τι ποτ᾽ ἔστι, 
᾿ς ᾽ ’ ἍΜ ’ » ’ 

χαὶ χενδυνεῦει πάλιν ἔτι πρότερον αἰσϑησιν μνήμης, 

’ 2 
πρότερον ζάανα- 

2 ἰἤ Ἁ ,Ὶ “(ἕϑχΔ2)Ξ (ζ ὦ ᾿ 3 , ’ 
εἰ μέλλει τὰ περὶ ταῦϑ ἡμῖν κατὰ τρόπον φανερὰ πῇ γενή- 

σεσϑαι. 

ΠΡΩ. Πῶς φής; 

. ΣΩ. Θὲς τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν ἔχάστοτε παϑημάτων 
τὰ μὲν ἐν τῷ σώματι κατασβεννύμενα πρὶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν 
διεξελϑεῖν,, ἀπαϑῆ ᾿χείνην ἐάσαντα, τὰ δὲ δι᾿ ἀμφοῖν ἰόντα 
καί τιν᾽ ὥσπερ σεισμὸν ἐντιϑέντα ἴδιόν τε χαὶ κοινὸν ἑχατέρῳ. 

ΠΡΩ. ΚΚείσϑω. 

ΣΩ. Τὰ μὲν δὴ μὴ δι᾿ ἀμφοῖν ἰόντα ἐὰν τὴν ψυχὴν ἡμῶν 
φῶμεν λανϑάνειν, τὰ δὲ δι᾿ ἀμφοῖν μὴ λανθάνειν, ἀρ’ ὀρϑό- 
τατ᾽ ἐροῦμεν; 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὕ; 
ΣΩ, Τὸ τοίνυν λεληϑέναι μηδαμῶς ὑπολάβῃς ὡς λέγω λή- 

ϑης ἐνταῦϑα που γένεσιν. ἔστι γὰρ λήϑη μνήμης ἔξοδος" ἣ 
δ᾽ ἐν τῷ λεγομένῳ νῦν οὔπτω γέγονε" τοῦ δὲ μήτ᾽ ὄντος μήτε 

Ι} ᾽ ᾿᾽ 3 ᾿ δὴ », ’ 

γεγονότος πω γίγνεσθαι φαναι τιν ἀποβολὴν ἄτοπον. ἢ γαρ; 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

ΣΩ, Τὰ τοίνυν ὀνόματα μετάβαλε μόνον. 
ΠΡΩ. Πῶς; 

ἀναληπτέον] Ληπτέον δίομθ 8 [89 
ΡΤΟΡΟΥ σοῦρ. Παραληπτέον ποιὰ ὃθ 
ποῖ δ ππβυΐδὉ]6 88 ἀναληπτέον; ἴον 
ΠΟΥ ΔΙ΄ῖθὸ ποῖ ροΐηρ ἴ0 τϑοοῖνϑ {πὸ ἴῃ- 
Τοριαδίίοῃ ἔγοιῃ οὐμοσβ, Ὀπὲ ἰο Ἰοδσῃ ἱἰ 
ὉΥ οὐδογνδϊἼοηῃ. ΝΙῸΣ 15 ἱΐ δἱ 41} ΠΟῪ 
ἐμαὶ Ριδίο πουϊὰ Ὁ]ΔΥῪ οὐ (6 νογὰ 
ἀναλαμβάνειν, 845 ἀοποίίπρ [86 ΡΙΌΡΟΣ 
Ταποέϊου οὗ μνήμη. Ιἰδογϑίοσο οοη- 
λοοίαγο πρότερον ἂν εἴη ληπτέον. 

κατὰ τρόπον] ΤῊΐβ 15. [86 ΟΡΡοϑβὶϊθ 
οὗ ἀπὸ τρόπου. 866 ῬἈοΐον,, 84, Α. 

ἐνταῦθά που] δϑοηιειοδενε λονε,- -ἴ,δ., 
ἐπ ἰδέ εἰαίε ιτῦὸ δαῦε δεέη ἀεεογίδιίησ. 
ΒΥ λήϑης γένεσις '5 τηθδηΐ 4 δἰδίθ οὗ 
οΥ ΘΙ Ὦ]ΠΟ55 αὐ βίης ουΐ οὗὁἩὨἁ 8 ργουΐοιβ 

ορροβίΐθ βίδίο.: ΠΝ {Π15 Ὧ6 σοπίγαβἕϑ 
[δαὶ βἰδίθ οὗὅἨ ὑποοιυβοϊουβηθ55 85 ἴὉ ΔΠΥ͂ 
ῬΑΥΓΟυΪΑΙ ἱπργοβϑίοη Ὑΐοῦ Ῥγθοθά 68 
αἴσϑησις, δῃἃ ΘΟΠΒΟΑΌΘΒΕΥ μνήμη. ΤῊΘ 
Ιδίίοῦ 18 ἀθβοσὶ Ὀθὰ ἴῃ ογάθυ ἴο Ὀτίηρ ἰηΐο 
δτοδίοσ Το] ἰοῦ {πΠ6 ῥγοροβίου τ ἢ Ὠ6 
ἦβ ΠΟῪ βδανδῃοΐηρ, (δαὶ Ὠοβῖγο οΐηρ οὗ 
ῃ0 ορροδὶϊο ἰο (πδὲ πίον 8 ῥγοβοηΐ, 
8.5 ἴ᾽6 ὈΟΑΥ 5 Δ κθὴ ἂρ ὙΠ {παΐ τ ῖο ἢ 
58. ργοβοπῃῦ, ἴδ τοὶ Δ]0Π6 ὁ8ῃ Ὧθ 60ῃ- 
νογδδηὶ πὶ ἢ [56 δοβϑοηΐ ορροϑὶΐθ, δηὰ 
1819 ἱΒγοαΡᾺ Μοίθοσυ, υἱοῦ τπϊοῖ 
Ποδῖγο 8. ἱπῃ ρο551016. 
μήτε γεγογότος πω] 1 Βαγθ ἁἀορίοὰ 

ΒΕ καῖ φΟμ͵θοίαγο τὸς πὼς τϊποαῦὶ 
Βοος. 



δ4 
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ΣΩ. ἸΑντὶ μὲν τοῦ λεληϑέναι τὴν ψυχήν, ὅταν ἀπαϑὴς 
αὕτη γίγνηται τῶν σεισμῶν τῶν τοῦ σώματος, [ἣν νῦν λήϑην 

- ) ’ 4 ’ 

84 καλεῖς,] ἀναισϑησιαν ἑπονόμασον. 

ΠΡΩ. Ἔμαϑον. 
ΣΩ. Τὸ δ᾽ ἐν ἑνὶ πάϑει 

γιγνόμενα κοινῇ καὶ κινεῖσϑαι, 

τὴν ψυχὴν χαὶ τὸ σῶμα κοινῇ 
ταύτην δ᾽ αὖ τὴν κίνησιν" ὃνο-- 

μάζων αἴσϑησιν οὐκ ἀπὸ τρόπου φϑέγγοι᾽ ἄν. 
ΠΡΩ. ᾿“1ληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ἤδη μανθάνομεν ὃ βουλόμεϑα καλεῖν τὴν αἴ- 

σϑησιν. 

ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ. Σωτηρίαν τοίνυν αἰσϑήσεως τὴν μνήμην λέγων ὀρθῶς 

ἄν τις λέγοι, κατά γὲ τὴν ἐμὴν δόξαν. 

ΠΡΩ. ᾿Ορϑῶς γὰρ οὖν. 

ΣΩ. ἸΠνήμης δ' ἀνάμνησιν ἄρ᾽ οὐ διαφέρουσαν λέγομεν; 

ΠΡΏΩ. Ἴσως. 

ΣΩ. ᾿Ζρ᾽ οὖν οὐ τόδε; 
ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

“-ὦΨ 

ΣΩ. Ὅταν, ἃ μετὰ τοῦ σώματος ἔπασχέ ποϑ᾽ ἣ Ψυχή, 
.« ἾἮΨΨ - ’ ΒΕ: ς -φ- ΩΝ 2.»ϑ 2 

ταῦτ ἄνευ τοῦ σώματος αὑτὴ ἔν ξαυτῇ ὁ τι μαλισε΄.-. ἀναλαμ- 
᾿ βάνῃ, τότ᾽ ἀναμιμνήσκεσϑαί που λέγομεν. ἢ γάρ; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ ὅταν, ἀπολέσασα μνήμην εἴτ᾽ αἰσϑήσεως 

εἴτ᾽ αὖ μαϑήματος, αὖϑις ταύτην ἀναπολήσῃ πάλιν αὐτὴ ἐν 
ἑαυτῇ, καὶ ταῦτα ξύμπαντ᾽ ἀναμνήσεις καὶ μνήμας που λέ- 
γομεν. 

[ἣν νῦν λήθην καλεῖ9}] Ῥγοίδγομυβ ἀο68 
ὯῸ0 ποῖ (πΐησ. Ηθ 8 ὑϊἱάάθῃ ἴο 1.86 
ἀναισθησία ἴῃ Ρΐαοθ οὗὨ τὸ λεληϑέναι, 
διῃρὰ ἴἰο Κοορ λήϑη ἰῃ [(Π6 586 80η80 
85 ὈΠοΣίο. 

γιγνόμενα] “Δ Ὸ γιγνόμενον ϑνάεη- 
δαπιιδ γιγνόμενα ἑεπέαί. Νοη υἱάεο σαι- 
δαηι.᾿" 8.40. Απά ποθ, οὗὨ ὁουγβο, ΜΘ 
ΤῸ γοίογγοα ἰο Μαί δ. Τὶ [ἢ6 οοτὰ- 
ΡΟΣ οὗ ἃ Οὐδισιαὺ ΒῃουἹὰ ἰγθαβαγο ἂρ 
8}} [ῃΠ6 δΔηῃοιηδ]1.58 δυὰ οδχοθρίϊομδὶ ἴῃ- 
δἴίδησοδ, ΜΉΘ. οἰΐποῦ ἴδ6 561{-ν1}} οὗ 
ΑἸΙΓΠΟΓΒ ΟΥ [86 βἰαρί ἐν οὗὨ ΒΟΥ 1068 ΒΌΡΡ]165 
τὰ Ἡἱδἢ, ἰσ ἢῸ ποσο ἔδ8 τὸ βου]ϊά 
οχροοῖ. Βαΐ [80 Ῥσχγονίηοθ οὗ δὴ βαϊῖοσ 
ϑ) 85 (ἊΣ 8ἃ8 ῬΟΒ5ΪΌ]6, ἰο Γοϑίδί 850 ἢ 

ονὐάθῃοο δηὰ ἴο ΟΡΡΟΒΘ ΘΟΙΏΣΟΣ 8086 
ἴο [80 ογανίηρ δέον ουγίοϑί(θβ. [1η δύομ 
ἃ Ὀδβϑᾶρθ 85 ἰηἷβ 8 ἀορδιίογο ἔγοσω 
[86 ΘΟΙΒΙΏΟῺ Γυ]6 ἰδ δῦονβ 8]1 ἐπίημβ 
᾿πρτ Δ Ὁ]6, ἕο ΠΕΓδ [0 ποϊδοῃ ὉρΡΡδΓ- 
τροβὶ ἴῃ [ὴ6 τηἱηᾶ οὗ (ὴ6 ἩΓΙΙΟΥ 5. 19 
2οῖπιξ ραγέϊοίραξίοη ἴθ ἃ οοτίδίη βίδία, 
186 εοπεπιος ἐεοὶ οὗ το ἱδίηρμϑ, ψὩὶο 
8. δ'ηρΌ ΑΓ ρδγε 0 ]6 σου τοηᾶθν 1688 
ΔΡΡδτγοῃΐ. 

ποθ᾽ ἡ] ΤῊΘ Ζυχῖοι ϑάϊέοσα Βᾶνθ ποῖ 
ἱτηρήονοὰ (Πἷ ραϑϑᾶζθ ὉΥ {π86 οοηἦθο- 
ἴᾳγ4] τοδάϊης οὗ πάθη; ἴθ ποσγὰ ποτὲ 
δὰ ἰο [π6 οΙδδύῃθ88 οὔ [869 βθηΐίθῃςθσ, 
Διὰ 5» ΓΠῪ δυρροτίοα ὉΥ δηδίοζοιυβ 
Ῥδβδδζοδ ἴῃ (μὲ ρδγί οὗ (86 ἀϊδϊοχαθ. 
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Ὀρϑὼς λέγεις. 

Οὗ δὴ χάριν ἅπαντ᾽ εἴρηται ταῦτα, ἔστι τάδε. 
ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. “Ἵν᾽ ἅμα τὴν τῆς ψυχῆς ἡδονὴν χωρὶς σώματος ὅ τι 

μάλιστα καὶ ἐναργέστατα λάβοιμεν, καὶ ἅμ᾽ ἐπιϑυμίαν" διὰ 

γὰρ τούτων ττως ταῦτ᾽ ἀμφότερ᾽ ἔοικε δηλοῦσϑαι. 
ΠΡΩ. “Ζέγωμεν τοίνυν, ὦ Σώκρατες, ἴδη τὸ μετὰ ταῦτα. 
ΣΩ. Πολλά γε περὶ γένεσιν ἡδονῆς καὶ πᾶσαν [τὴν] μορ- Ὦ 

φὴν αὐτῆς ἀναγκαῖον, ὡς ἔοικε, λέγοντας σχοπεῖν. καὶ γὰρ νῦν 

πρότερον ἔτι φαίνεται ληπτέον ἐπιϑυμίαν εἶναι, τί ποτ᾽ ἔστι 

ΠΡΩ. 
᾿Ὺ 
«πω εὐ ὅδ ὦ 

καὶ στοῦ γίγνεται. 
ΠΡΏΩ. Σκοπῶμεν τοίνυν" οὐδὲν γὰρ ἀπολοῦμεν. 
ΣΩ, Ἰ᾿Απολοῦμεν μὲν οὖν, ταῦτά γε, ὦ Πρώταρχε, εὑρόντες 

ἃ νῦν ζητοῦμεν, [ἀπολοῦμεν) τὴν περὶ αὐτὰ ταῦτ᾽ ἀπορίαν. 
ΠΡΩΏ. Ὀρϑῶς ἡμύνω" τὸ δ᾽ ἐφεξῆς τούτοις πειρώμεϑα 

λέγειν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν νῦν δὴ πείνην τε καὶ δίψος καὶ πόλλ᾽ ἕτερα 
τοιαῦτ᾽ ἔφαμεν εἶναί τινας ἐπιϑυμίας; 

ΠΡΏΩ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Πρὸς τί ποτ᾽ ἄρα ταὐτὸν βλέψαντες, οὕτω πολὺ δια- 

φέροντα ταῦϑ᾽ ἕνὶ προσαγορεύομεν ὀνόματι; 
ΠΡΩ. Μὰ 4 οὐ ῥᾷδιον ἴσως εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾽ 

ὅμως λεχτέον. 

ΣΩ. Ἐκεῖϑεν δὴ ἐκ τῶν αὐτῶν πάλιν ἀναλάβωμεν. 

ΠΡΩ. Πόϑεν δή; 

Ε 

Ἵν ἅμα) ΤῊο τοδάϊηρ οἵ 811 ἴδ6 ΜΒΆ., 
ἕνα μή, ᾿δ5 ΒΟΙΟΙΥ ῬυΖ;]οὰ ἴδ Θϑάϊίοτϑ ; 
ΒΟΙΏ6 ΠΑΥ͂Θ ΟἿ ἰδ ἴ ἀθδρδῖν, οἴ σ Πᾶνα 
Ὀοίδ θη τὨοτηβοῖνθδ ἰὼ πῇ; δὲ {Π18 
ῬΆΓΠΟ]6 ἰβΒ ἴῃ σοπίγϑδαϊοίϊΐζου ἴοὸ [Π86 Βὰ- 
Ῥογϊδίϊνοθ το ΦῸ]] ον, ἀπὰ πουἹὰ ὃὉθ6 
ἸΏΟΓΘ ἈΡΡΓΟρΤΙδίθ ἴο δὴ δἰξοιηρὶ (Ὦ 6 
οοτητηθποίη, ἤδη ἐὸ ἃ Σονὶθν οὗ [ἢ6 
ϑτουῃάᾶ ΔΙγοδὰν ποῦ. 1 ομο6 δἀορίοα δή, 
θυΐ ἰῇ τοϊθρίνίηρβ. 1 πον 866 ἴδδὲ 
ΙΝΑΜΑ ν5 ἀἰϊνίἀοὰᾶ διαΐδδ, δὰ 5ο ΜΑ 
γγλ8 οἰδηροὰ ἱπίο μή. “Ἅμα τοῦτο χαὶ 
ἅμα ἐκεῖνο ἰδ ὙΟΓΥΥ͂ Θογηταοπ, ἔοστηα]α, 
869 βοῖον 41, », ἅμα παραχεῖσϑαι χαὶ 
ἅμα γίγνεσθαι. 
πᾶσαν [τὴν] μορφήν] 45 δ6 τΩθ8ῃ8 

ἐὐΦΥΨ ὈὮΒ56 οὗ ἰΐ, δηὰ ποῖ ἐΐβ τολοῖδ 

ΒΡΡΘΔΓΔΙΟΘ, [6 ΔΡΙ͂61Ὶ9 Ὧ8458 ΠΟ Ὀμϑὲηο58 
ὮΘΧΘ. 
εὖ ψῦν ζητοῦμεν) ΤΟ οοπιπιοιι τϑϑαϊῃρ, 

, ᾿Απολοῦμεν μὲν οὖν, καὶ ταῦτά εν 
ΜΙ ἢ πι, εὑρόντες ὃ νῦν ζητοῦμεν᾽ ἀπο- 
λοῦμεν χ. τ᾿ δ. ΙΕ ἰδ ἐπηροββῖ 819 [0 τδῖκα 
ΔΏΥ 561η88 οὗ χαὶ ταῦτα γε, ΠΟΥ ͵ἰ8 180 
βεβιἀπολοῦμεν, τψίιϊπουΐϊ ἃ ο456, δαρροτίοα 
ΌΥ σ8ᾶρ6. ΤΠ. οοτγυρώοη οὗὨ ἰῃ9 Ρ85- 
88,19 ἈΡΡΟΑΓΒ ἴ0 ὅδνο οχἹρίηδίοα νυν [ἢ 
186 ἰπβογίΐου. οὗἠἨ ἴδ βϑοοοπὰ ἀπολοῦμεν, 
γ ΒΟ ἢ ῬΤΟΌΘΌΙΥ δίοοα αἱ εγδὶ 85 8 βἷοβϑ 
ἷῃ {δ πδτρίη. Ὁποῦ ΔῺΥ οἰσοῦπι- 
δίδῃοοθ ὃ πουἹὰ 6 απίθηβοϊο, ἔος αὐτὰ 
ταῦτα ῬγχοΥοβ ἰμδὶ ἃ μίυγαὶ τηυδὲ ἤδΥθ 
Ῥτοοϑαθάα. 
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δύ 

ΣΩ. 

ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

“4εψῇ" λέγοντες, λέγομεν ἑκάστοτέ τι. 

ΣΩ. Τοῦτο δέ γ᾽ ἐστὶ κενοῦται. 
ΠΡΩ. Τὶ μήν; 

ΣΩ. ᾿“ρ᾽ οὖν τὸ δίψος ἐστὶν ἐπιϑυμία; 
ΠΡΩ. Ναί, πώματός γε. 

ΣΩ. Πώματος, ἢ πληρώσεως πώματος; 
ΠΡΩ. οΟἷἶμαι μὲν πληρώσεως. 
ΣΩ. Ὃ κενούμενος ἡμῶν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἐπιϑυμεῖ τῶν 

ἐναντίων ἢ πάσχει. κενούμενος γὰρ ἐρᾷ πληροῦσϑαι. 

ΠΡΩ. Σεαφέστατά γε. 
ΣΩ. Τί οὖν; ὃ τὸ πρῶτον χενούμενος ἔστιν ὁπόϑεν εἴτ᾽ 

Ἵ κα ᾿ , 2), » Σ ἌἹᾺ 2» , , ᾳ » 2 
αἰσϑησει [πληρώσεως] ἐφάπτοιξτ ἂν εἴτε μνήμῃ τούτου, ὁ μητ 
ἐν τῷ νῦν χρόνῳ πάσχει μήτ᾽ ἐν τῷ πρόσϑε πώποτ᾽ ἔπαϑεν; 

ΠΡΏΩ. ΚΚαὶ πῶς; 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν ὅ γ᾽ ἐπιϑυμῶν τινὸς ἐπιϑυμεῖ, φαμέν. 
ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Οὐκ ἄρ᾽ ὃ γε πάσχει, τούτου ἐπιϑυμεῖ. διψῇ γάρ, 

τοῦτο δὲ κένωσις" ὃ δ᾽ ἐπιϑυμεῖ πληρώσεως. 

ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Πληρώσεώς [γ] ἄρα πή τι τῶν τοῦ διψῶντος ἂν 

ἐφάπτοιτο. 
ΠΡΩ. “Ἀναγκαῖον. 

ΣΩ. Τὸ μὲν δὴ σῶμα ἀδύνατον" κενοῦται γάρ που. 

ἰΔιψῇ"} ΤΉΘτΟ δγὸ ἔποὸ γϑδάΐηρ Διψῇ 
γέ πον διὰ Διψῆν πον. 4.5 ἴο ἴδ νϑ- 
τοῖν ἰπ [16 Βοάϊοίαη ἔχάστον ἔτι, τ 
ἴανο Ὀμπὲ ἴο ἑυσζῃ ἐξ Ὀδεὶς δείο {Π6 πηοἷ8] 
Θηδγβοίον δηὰ γγὲ 666 ὑπαὶ ἰΐ γγδ8 δ΄ ΡΥ 
Δί, ἰηδίδμοθ οὐ Υ᾽ Ῥοΐπρ τοϊβίδ θη 
ἴον Τ, ΕΚΑΟΤΟΥΕΤΙ. Νον ἱ νὸ 
{Ὺ [0 τὴδιιθ βθῃ86 οὗ Διψῇ χ. τ. ἑ. ἐξ 
ΘΑΉ ΟἿΪΥ πιθᾶη, ὑμδί δονεοίλίπρ δοηιεέξηϊεδ 
ἐδέγέι,)͵ το 5. δὴ ἱπογϑὰϊη 9 ΤΔΠΠΟΣ 
οἵ οΥρτγοβδίου, ἴο 84 ποίην οὗὨ ἰδθ 
Ὠονίθοί ὑθο] 6 58η085 οὗ γε. ἢ νὰ {τγ 
Διψῆν, ν θοῦ ὉΥ βοπιθ οὔογὶ οὈίδίη 
"ΠπεἶῆάιΙὼ μποηδο, “ὟὟνο δρϑδὰκ οὗἁ {πἰγβιϊ:ρ 885 
κοι ηα'". ἴ.6. ΤΒΘΓΘ ἰδ 50} ἃ ἰπΐηρ 
Δι {πἰτριίηᾳ. Βαϊ ἰδοὰ ἐχάστοτε 10868 
ΑΙ] 4 πιοδληΐϊηβν, δηὰ τὸ δα οδ]ρϑὰ 
ΔΘ. οἡ ἴο σοδὰ χενοῦσϑαι, ὙΠΘΙΘΆΒ 

811 [56 Βοοῖα πανθ χενοῦται. ΤΗΐ5 ἴ8 
ΟὯ6 οὗ ο80 ΘΧΘΙΏΡ]65 ἰδὲ ἴῃ οὐ οί δῖα 
ποίδίηρ ββουϊὰ 6 Ἰοοκοθὰ οὨ 88 ἰπ- 
δἰχηϊβδοβηῖ, σὲ δ8 ἴῃ οὔθ οὗ ἴπ8 οἱά 
Ερίζγδιιβ, 1 ἱπωδι Βα ἰδαὲέ ἐν δὲ 

χρῶν 5 ἐν δὲ ἵ Θῶν ἐ.6. ἐν δὲ χοροῖσι 
εὧν, 80 δοῖθ Διψῇ γγ88 χοδὰ 

88 ἢ ἰξπογὸ Διψῇ ΓΕΠΙ, Τὴ τοϑὲ νγδβ 
ΟἸΕΒΟΣ ἐν 81 Ὁ]6 ΟΥ πορίθοϊοα, δὰ γεπκ 
μέν 80 ΒΌΡΡΙδιμοπίοα 85 [0 Ὀθοοῖηθ γέ 

"Τληρόσεάς [7] ἄρα] Το οοπϑίτιοου 
ἰδ ἄρα τι τῶν τοῦ διψώντος ἐφάπτοιτ᾽ 
ἄν πῃ πληρώσεως. ϑοπια Ῥαγὲ, ἔλεπ, 
ἐδε πιαπ τοῦο τε ἐλένεξίπ ἐδ ἣν οοπξασὲ 
«οὐδ, νερϊεξίοη. ὙἸΠδ6 γε ἴ58 π56]655, ὕπ- 
1.588 ἴγἴ8ὲ ΟἤΔηρο ἰἐἰ5 ρἶδοθ απὰ σοδὰ Π. 
ἄρα ἕν γε τι. 



ΠΛΑΤΏΝΟΣ ΦΙΑΒΒΟΣ. 51 

ΠΡΩ. Ναί. 
ΣΩ. Τὴν ψυχὴν ἄρα τῆς πληρώσεως ἐφάπτεσθαι λοιπόν, 

τῇ μνήμῃ δῆλον ὅτι" τῷ γὰρ ἂν ἔτ᾽ ἄλλῳ ἐφάψαιτο; σ 
ΠΡΩ. Σχεδὸν οὐδενί. 
ΣΩ. ΙΜανθάνομεν οὖν ὃ συμβέβηχ᾽ ἡμῖν ἐκ τούτων τῶν 

λόγων. 
ΠΡΏ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Σώματος ἐπιϑυμίαν οὔ φησιν ἡμῖν οὗτος ὃ λόγος 
γίγνεσϑαι. 

ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ, Ὅτι τοῖς ἐχείνου παϑήμασιν ἐναντίαν ἀεὶ παντὸς 

ζώου μηνύει τὴν ἐπιχείρησιν. 
ΠΡΏ. Καὶ μαλα. 
ΣΩ. Ἡ δ᾽ ὁρμή γ᾽ ἐπὶ τοὐναντίον ἄγουσα ἢ τὰ παϑήματα 

δηλοῖ που μνήμην οὖσαν τῶν τοῖς παϑήμασιν ἐναντίων. 
ΠΡΩ. Πανυ γε. 

ΟΣΩ, Τὴν ἄρ᾽ ἐπάγουσαν ἐπὶ τὰ ἐπιϑυμούμεν᾽ ἀποδείξας Ὁ 
μνήμην ὃ λόγος ψυχῆς ξύμπασαν τήν ϑ᾽ ὁρμὴν καὶ ἐπιϑυμίαν 
χαὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ζώου παντὸς ἀπέφηνεν. 

ΠΡΩ. Ὀρϑύότατα. 
ΣΩ. Διψῆν ἄρ᾽ ἡμῶν τὸ σῶμα ἢ πεινῆν ἤ τι τῶν τοιού- 

των πάσχειν οὐδαμῇ ὃ λόγος αἱρεῖ. 
ΠΡΩ. ᾿“1ληϑέστατα. 
ΣΩ. Ἔτι δὴ καὶ τόδε περὶ ταὐτὰ ταῦτα κατανοήσωμεν. 

βίου γὰρ εἶδός τι μοι φαίνεται βούλεσϑαι δηλοῦν ὃ λόγος ἡμῖν 
ἐν τούτοις αὐτοῖς. 

ΠΡΏ. Ἐν τίσι καὶ ποίου περὶ βίου φράζεις; ΓΕ 
ΣΩ. Ἐν τῷ πληροῦσϑαι καὶ κενοῦσϑαι καὶ πᾶσιν ὅσα περὲ 

σωτηρίαν τ᾽ ἐστὶ τῶν ζώων καὶ τὴν φϑοράν, καὶ εἴ τις τού- 
των ἐν ἑχατέρῳ γιγνόμενος ἡμῶν ἀλγεῖ, τοτὲ δὲ χαίρει κατὰ 
τὰς μεταβολάς. 

ΠΡΩ. Ἔστι ταῦτα. 

Τὴν ἄρ᾽ ἐπάγουσαν] 7.6 ἀγριπιεπὶ, ὃ λόγος αἱρεῖ Πσίποει, πιαξεε ροοά. 
ἐδλεη, ἐπ εδοισίπηρ ἐδλαὲ Μοηιοτν ἱἐὲ ἰδαὲ Οοτωρασο δρ. θ04 ο; δεγε. 141 ":; 
εὐλίοὐ ἐπίγοσμοέδ ΟΝ 6 ἐο οδ)εσὲε ω" ἀεεῖγο, Ογίδο 48, ὁ. ΤΉ6 ἄρσυγο οὗὨ δρϑϑοῖβ 5θθιδ 
λας γ»γουεᾶ ἐδαξ ἐὸ ἐδε εοιιΐζ δεῖοησ ἐδε ἴοὸ ὯὍδ6 δοττογοὰ ἔγοῃῃ [6 ἀγδιρῆί- 
τολοῖς αοἰϊυῶν απο ἀδεῖγε, απ ἰδὲ αἐ- Ὀοδτά. 
γεοξίοη ΟοΥ δὲ ἐπέϊγε ογεαξιιτε. 

- 

ι΄... -. 
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ΣΩ. Τί δ᾽, ὅταν ἐν μέσῳ τούτων γίγνηται; 
ΠΡΩ. Πῶς ἐν μέσῳ; 
ΣΩ. Διὰ μὲν τὸ πάϑος ἀλγῇ, μεμνῆται δὲ τῶν ἡδέων ὧν 

γενομένων σεαύοιτ᾽ ἂν τῆς ἀλγηδόνος, σπληρῶται δὲ μήπω" τί 
86 τότε; φῶμεν ἢ μὴ φῶμεν ς αὐτὸν ἐν μέσῳ τῶν τιαϑημάτων εἶναι; 

ΠΡΩ. Φῶμεν μὲν οὖν. 

ΣΩ. Πότερον ἀλγοῦνϑ᾽ ὅλως ἢ χαίροντα; 
ΠΡΩ. Μὰ 4, ἀλλὰ διπλῇ τινὶ λύπῃ λυπούμενον, κατὰ 

μὲν τὸ σῶμα ἐν τῷ παϑήματι, κατὰ δὲ τὴν ψυχὴν προσδοκίας 
τινὶ πόϑῳ. 

ΣΩ. Πὼς, ὦ Πρώταρχε, τὸ διπλοῦν τῆς λύπης εἶπες; 

ἄρ᾽ οὐκ ἔστι μὲν ὅτε τις ἡμῶν κενούμενος ἐν ἐλτείδι φανερᾷ 
τοῦ πληρωϑήσεσϑαι χκαϑέστηχε, τοτὲ δὲ τοὐναντίον ἀνελττίστως 

Β ἔχει; 

ΠΡΩ. ΜΚΚαὶ μάλα γε. 
ΣΩ. Ηῶν οὖν οὐχὶ ἐλπίζων μὲν πληρωϑήσεσϑαι τῷ με- 

μνῆσϑαι δοχεῖ σοι χαίρειν, ἅμα δὲ χενούμενος ἐν τούτοις τοῖς 
χρόνοις ἀλγεῖν; 

ΠΡΩ. ᾿ΑἸναγχη. 
ΣΩ. Τότ᾽ ἄρ᾽ ἄνϑρωπος χαὶ τἄλλα ζῶα λυπεῖταί ϑ᾽ ἅμα 

καὶ χαίρει. 
ΠΡΩ. ΚΚινδυνεύει. 
ΣΩ. Τί δ᾽, ὅταν ἀνελπίστως ἔχῃ κενούμενος τεύξεσϑαι πλη- 

οώσεως; ἀρ᾽ οὐ τότε τὸ διπλοῦν γίγνοιτ᾽ ἂν περὶ τὰς λύπας 
Οἰπάϑος, ὃ σὺ νῦν δὴ κατιδὼν φήϑης ἁπλῶς εἶναι διπλοῦν; 

ΠΡΩ. ᾿Αληϑέστατα, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, Ταύτῃ δὴ τῇ σκέψει. τούτων τῶν παϑημάτων τόδε 

χρησώμεϑα, --- 

ΠΡΏΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ, Πότερον ἀληϑεῖς ταύτας τὰς λύπας τε καὶ ἡδονὰς ἢ 

ψευδεῖς εἶναι λέξομεν" ἢ τὰς μέν τινας ἀληϑεῖς, τὰς δ᾽ οὔ. 
ΠΡΩ. Πῶς, ὦ Σώκρατες, ἂν εἶεν ψευδεῖς ἡδοναὶ ἢ λῦπαι; 

ΣΩ. Πῶς δέ, ὦ Πρώταρχε, φόβοι ἂν ἀληϑεῖς ἢ ψευδεῖς, 
ἢ προσδοχίαι ἀληϑεῖς ἢ ἢ μή, ἢ δόξαι ἀληϑεῖς ἢ ψευδεῖς; 

Ὁ πΠΡῶῷῶ. μΜόξας μὲν ἔγωγ᾽ ἂν που συγχωροίην, τὰ δ᾽ ἕτερα 

ταῦτ᾽ οὐχ ἂν. 
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ΣΩ, Πῶς φής; λόγον μέντοι τινὰ κινδυνεύομεν οὐ πάνυ 

σμιχρὸν ἐπεγείρειν. 
ΠΡΩ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
ΣΩ, ".41λλ᾽ εἰ πρὸς τὰ παρεληλυϑότα, ὦ παῖ ᾿κείνου τὰν- 

δρός, προσήκοντα, τοῦτο σχεπτέον. 
ΠΡΏ. Ἴσως τοῦτό γε. 

ΣΩ. Χαίρειν τοίνυν δεῖ λέγειν τοῖς ἄλλοις μήκεσιν ἢ καὶ 

ὁτῳοῦν τῶν παρὰ τὸ προσῆκον λεγομένων. 
ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. 

ΣΩ, “γε δή μοι ϑαῦμα γὰρ ἐμέ γ᾽ ἔχει διὰ τέλους ἀεὶ 
περὶ ταῦτα, ἃ νῦν δὴ προὐϑέμεϑα, ἀπορήματα. πῶς δὴ φής; 
ψευδεῖς, αἱ δ᾽ ἀληϑεῖς οὐκ εἰσὶν ἡδοναί; 

ΠΡΩ, Πῶς γὰρ ἄν; 
ΣΩ. 

μανίαις οὔτ᾽ ἐν παραφροσύναις. οὐδεὶς ἔ 

Οὔτε δὴ ὄναρ οὔϑ᾽ ὕπαρ, ὡς φής, [ἐστι»] οὔτ᾽ ἐν 
σϑ᾽ ὃς τις ποτὲ δοκεῖ 

μὲν χαίρειν, χαίρει δ᾽ οὐδαμῶς, οὐδ᾽ αὖ δοκεῖ μὲν λυπεῖσθαι, 

λυπεῖται δ᾽ οὔ. 

ΠΡΩ. Πάνϑ᾽ οὕτω ταῦτ᾽, ὦ Σώκρατες, ἔχειν πάντες ὕπει- 
λήφαμεν. - 

ΣΩ. Ὦχρ᾽ οὖν ὀρθῶς, ἢ σκεπτέον εἴτ᾽ ὀρθῶς εἴτε μὴ ταῦτα 
λέγεται; 

ΠΡΩ, Σκεπτέον, ὡς ἐγὼ φαίην ἄν. 
ΣΩ, Διοῤισώμεϑα δὴ σαφέστερον ἔτι τὸ νῦν δὴ λεγόμενον 

ἡδονῆς τε πέρι καὶ δόξης. 
ΠΡΩ. Ναί. 
ΣΩ. Καὶ ἥδεσθαι; 

ὦ παὶ ᾿κείνον τἀνδρός) Ἴ86 ποτὰ 
ἐχεῖνος ἰβΒ οὗδθῃ δαυνβεξαϊοά ἴος ἐδ6 
ῬΓΌΡΟΥ Πδ8Πὶ6 ἰῃ βρϑδικίης οὗἠ δὴ δϑβϑῃηὶ 
ΟΣ ἀθεθαβθα ῬΘΥΒΟῚ ν.21}»} Τοβρθοῖ, ΒΟΡΆ. 
Ἔγασιν. οὐ παῖς ᾿Αχιλλέως, ἀλλ᾽ ἐχεῖνος 
αὐτὸς εἶ. [π ἴπο δεριιδίέο, ϑοοταῖθθ δὰ- 
ἄγθαβδοβ ΟἸδαθοου δπὰ Αἀϊταδηΐὰβ δ5 ὡὦ 
παῖδες ἐχείνον τἀνδρός. Ιἰ 5 ποῖ πον 
ΨῈΟ ν͵ἢὼϑ Ῥγχοίδγοβυπ᾽ Δ(Π6Γ, οχοορὺ 
ἴηδὶ Βοογαίοβ δῦονο 68}15 ἢΐτὰ (4) 185, 
Ὀαξ ἢθ ὸ ἀουδὲ Ὀοϊοηροδά ἴο ἃ ὑυϊποῖρδὶ) 
ΓΆΤΑ ἱπ Αἰἴμθηβ. δ Δ} } Ὀδυτ 5 ποίη 
18 Ῥγχοίδγομυ5 '5 δαἀγοϑδοα δὲ ἐλδ οἷ. 
εἰρῖε ῳ' ἐλαὲ πιαπ, τοδδοΐης ΡΒ ϊοῦυδ, 
8), 1 τορτοῖ ἴο 860, Γορθδίθα ἴῃ ἢΐ5 165 

ἔστι γάρ που δοξάζειν ἡμῖν; 

οὐϊοε. 
τοῖς ἄλλοις μήκεσιν] “12 οἷδόν ἴοπσ 

ἀἰδοοιγεέδ, οχοθρὶ ἴπ056 ὙΠΊΟΝ ΔΓΘ ἴο 
180 Ράγροβο: ἢ χαὶ ὁτῳοῦν χ. τ. ἕ., ἰδ 
θαυϊνδ]οηΐ ἴο, 0» ἐυέῃ εδοτὲ οπέδ, τολεη 
ἕλεν ατὰ ποὲ ἰο ἐδε »οΐπέ. 

ἀεὶ περὶ ταῦτα] 1 πανὸ ϑυβεί πἰθὰ 
ταῦτα ἴογ ἴῃ6 υπυιοδηΐηρ τὰ αὐτὰ οἵ 
ἔα Εἰ ίουϑ. Α [᾿{|6Ὸ ἔα ῸΓ οὐ, ὦ 
αν χοβίογοὰ πώς δὴ φῇς; ἴζοτη Ρτο- 
ἴδγο 5 ἰο δοογαῖθβ. 

[ἔστιν] 1 δδνὸ {ο]]ονναὰ ϑ.Δ] } Ὀδῦπὶ 
ἴῃ Ὀγδοϊκοίη {18 νοτὰ, τίσ ΔΓΟΒ6 
ἔγοιῃ ἰδ βοῦῖρο ποΐ πηἀοτίδπάϊηρ [Π9 
δνοσθίαὶ ἀ86 οὗ ὄναρ κυᾶ ὕπαρ. 

Ε 
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ΠΡΩ. Ναί. 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ. 

ΣΩ, Καὶ μὴν καὶ τὸ δοξαζόμενον ἐστί τι; 
ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ξ ΣΩ, Καὶ τό γε, ᾧ τὸ ἡδόμενον ἥδεται; 

ΠΡΩ. Καὶ πανυ γε. 
ΣΩ, Οὐκοῦν τὸ δοξάζον, ἂν τ᾽ ὀρϑῶς ἄν τε μὴ ὀρϑῶς 

Β δοξάσῃ, τό γε [δοξάζειν] ὄντως οὐδέποτ᾽ ἀπόλλυσιν. 

ΠΡΩ,. Πῶς γὰρ ἄν; 
ΣΩ. 2 “Ἐ “- Οὐκοῦν καὶ τὸ ἡδόμενον, ἄν τ᾽ ὀρϑῶς ἂν τὸ μὴ ὁρ- 

ϑῶς ἤδηται, τό γ᾽ ὄντως ἥδεσθαι δῆλον ὡς οὐδέποτ᾽ ἀπολεῖ. 

ΠΡΩ. Ναί, καὶ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. 
ΣΩ, Ὅτῳ ποτ᾽ οὖν δὴ τρόπῳ δόξα ψευδής τε καὶ ἀληϑὴς 

ἡμῖν φιλεῖ γίγνεσθαι, τὸ δὲ τῆς ἡδονῆς μόνον ἀληϑές, [δοξά- 
ζειν δ᾽ ὄντως καὶ χαίρειν ἀμφότερα ὁμοίως εἴληφεν, σχεπττέον. 

ΠΡΩ. ᾿ρα, ὅπῃ δόξῃ μὲν ἐπιγίγνεσϑον ψεῦδός τε καὶ 
Ο ἀληθές, καὶ ἐγένετ᾽ οὐ μόνον δόξα διὰ ταῦτ᾽ ἀλλὰ καὶ ποιά 

τις ἑχατέρα, σκεπτέον φὴς τοῦτ᾽ εἶναι; 
ΣΩ. Ναί. πρὸς δέ γε τούτοις, εἰ καὶ τὸ παράπαν ἡμῖν 

τὰ μέν ἔστι ποί᾽ ἄττα, ἧδονὴ δὲ χαὶ λύπη μόνον ἅπερ ἐστί, 
ποιώ τινε δ᾽ οὗ γίγνεσϑον, καὶ ταῦϑ' ἡμῖν διομολογητέον. 

ΠΡΩ, “17[ὃλον. 

ΣΩ. .Α1λλ᾽ οὐδὲν τοῦτό γε χαλεπὸν ἰδεῖν ὅτι καὶ ποιώ τινε. 
πάλαι γὰρ εἴπομεν ὅτι μεγάλαι τε καὶ σμικραὶ καὶ σφόδρα 
ς- ’ ΄- ’ ν ἐ , 

Ὁ ἑκάτεραι γίγνονται [, λῦπαϊί τε καὶ Ὑδοναί]. 

Οὐκοῦν τὸ δοξάζον) 7}λαὲ ιυλίολ γαποῖδο, 
εσὐπείδλον τέ ζαποῖέξε σογγεοσίίψ, οΥ Ἰποογγεοῖ- 
ἦν, πεῦέῦ ἴοδεβ 16 ργορεγίν (Υ γεαϊΐνν 
͵")απονίησ. Τὶ 18 δὴ δοίχα] ποίου, βου ρ ἢ 
ἦξ ΙΩΔΥ ποῖ σΟΥΓΟΒροηἃἂ ἴο 8 οὐ]οοῖ. 
ΤῊΘ δδῖὴθ ΤΏΔΥ ὃδσ 584 οὗὨ Ὀ]ΘΔΒΌγο ; 
1ὴη6 ἰϑοϊϊηρ 8 δοίυ δ! ἢν ργοβοηΐῖ, ἐποῦσῃ 
πο οὐ͵θοῖ 18 πῆγα]. Τμι8 ἔΠογ6 ἷ8 8Ὸ 
ἀἰδδγθμοθ 85 ἴο ἰγα ἢ δηὰ (Δ]βοῃοοὰ 
Ὀοΐτοοη τὸ δοξάζον «πὰ τὸ ἡδόμενον. 
1085 ἰηἀοοὰ νγὸ 54 Ὁ ἰπδὶ ρ]θδβυγο ἰ5 
οὗ δυο πδίυσο ἐπαὶ ἰΐ ἀο68 ποὶ δάτηϊὲ 
οὗ ΔὴῪ φιαΐῶν; Ὀπὶ [15 15 ποῖ 80, [ὉΓ 
Ἧ6 βρ6 δὶς οὗ ρτοδὶ δηᾶ .}} 16 Ὀ]ΘΑΒΌΓΟΒ, 
οὔ χοοὰ δηὰ ὑ8ᾶ ροαβαγοβ, δῃἀ 30 ἔὉτ  : 
ἴδθπ ΜΠ πο οὗ ἴ41|586 δηὰ ἱσποῦ 1 
Ὧδνο τγοιηονοαὰ [86 1416 διρρ]οιηθηΐς δο- 
ξάζειν, νοι Ὀθίγαγδ 19 οτἱρίη ὉΥ ποῖ 
Κπονίηρ 18 μΪδοθο. 

Ὅτῳ] ΤῊΪΐβ 15. ἐπ6 τοδάϊηρ οὐ ἔπ6 δοϑβὲ 
ΜΈ. ἕογῦ Τᾧ. 1 Βανὸ δἀορίϑὰ ἔΐ, δηὰ 
δἀἀοὰ σχεπτέον 88 Βαῖϊον ἔγϑβι βυρροβίοϑα, 
Ὀυΐ ΠΙΥ σχεπτέον 18 ἐπδὲ δΙγοδὰν ρίνϑη 
ἴο Ῥτχοίδγοξυβ. [ἐ πνουἹὰ οχοθοὰ {δ 
ΘΟΙΏΡΔ8885 οὗ ἃ ἠοίθ [ο ἀἰβοι85 (ἢ6 ΟἿΟΣ 
Θἤδηρο5 ἩΒΪΟ ΕΣ αν ταδᾶθ, δηὰ {Π6 
ΤΘΆΒΟΩΒ [ὉΓ ἐδοπὶ ΔΥῸ 0 Πο ΘΕ ΟὗὉ- 
νἱοῦβ. Ἰμοΐὲ ἰδ βυξῆοα ἴο ποίθ ἐπαὶ {Π6 
ἀἰδπραϊδηῖϊθ ἀο τοὶ οομδί θυ, ὯῸΣ μᾶνϑ 
ΔΠΘΥ ΔΩΥ͂ ΓΟΆΒΟΣ [ὉΓ ΤΟΙ ἀογΐη, ΜὮΥ͂ 
δοια δοξάζειν δηὰ χαίρειν ανο (6 ὄν- 
τως, 50 (δῖ, δὰ [π6 Βοηῖθῃ66 ἴῃ ὈΣΔΟΙκοῖ5 
θ60η 88 Ὑ70}} ΟΧρΡΥΘϑϑϑα 845 1ΐ 18 οἰ ΠΏΣΥ, 
ἴι οουἹἱὰ πο πᾶν ὈδΙοηρσοὰ ἴο Ῥ]δίο. 

σφόδρα ἑκάτεραι) Ῥίοζεπεϊν ἐδε οπε 
ΟΥ υἱοϊοπεϊν ἰδδ οὐδεν, δ8 ἴ6 51085885 λῦ- 
παί τε χαὶ ἡδοναὶ οχρὶαΐτπα [Π9 πογάϑ. 
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ΣΩ. Ὧν δέ γε πονηρία τούτων, ὦ Πρώταρχε, προσγίγνη- 
ταί τινι, πονηρὰν μὲν φήσομεν οὕτω γίγνεσθαι δόξαν, πονηρὰν 
δὲ καὶ ἡδονήν. 

ΠΡΩ. ᾿Αλλὰ τί μήν, ὦ Σώχρατες; 

ΣΩ. Τί δ᾽, ἂν ὀρϑότης ἢ ἢ τοὐναντίον ὀρϑότητι τινὶ τούτων 

προσγίγνηται; μῶν οὐκ ὀρϑὴν μὲν δόξαν ἐροῦμεν, ἂν «ὀρϑότητ᾽ 
ἴσχῃ; ταὐτὸν δ᾽ ἡδονήν; 

ΠΡΩ. ᾿ΑἸναγκαῖον». ᾿ 
ΣΩ. Ὧν δέ γ᾽ ἁμαρτανόμενον τὸ δοξαζόμενον ἢ, τὴν δό- Ἑ 

ξαν τόϑ᾽ ἁμαρτανουσᾶν γ᾽ οὐκ ὀρϑὴν ὁμολογητέον οὐδ᾽ ὀρθῶς 
δοξαζουσαν; 

ΠΡΩ. Πῶς γὰφ ἂν; 
ΣΩ. Τὶ δ᾽, ν αὖ λύπην ἢ τιν᾽ ἡδονὴν περὶ τὸ ἐφ᾽ ᾧ 

λυπεῖται ἢ τοὐναντίον ἁμαρτάνουσαν φωρῶμεν, ὀρϑὴν ἢ χρη- 
στὴν ἤ τι τῶν χαλῶν ὀνομάτων αὐτῇ προσϑήσομεν; 

ΠΡΩ. ᾿41λλ᾽ οὐχ οἷόν τε, εἴπερ ἁμαρτήσεταί γ᾽ ἡδονή. 
ΣΩ. Καὶ μὴν ἔοικέ γ᾽ ἡδονὴ πολλάκις οὐ μετὰ δόξης ὁρ- 

ϑῆς ἀλλὰ μετὰ ψεύδους ἡμῖν γίγνεσθαι. 
ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; καὶ τὴν μὲν δόξαν γε, ὦ Σώκρατες, 

ἐν τῷ τοιούτῳ χαὶ τότε λέγομεν ψευδῆ, τὴν δ᾽ ἡδονὴν αὐτὴν 38 
οὐδεὶς ἄν ποτε προσείποι ψευδῆ. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ προϑύμως ἀμύνεις τῷ τῆς ἡδονῆς, ὦ Πρώταρχε, 
λόγῳ τὰ νῦν. 

ΠΡΩ. Οὐδέν γε, ἀλλ᾽ ἅπερ ἀχούω λέγω. 
ΣΩ. διαφέρει» δ᾽ ἡμῖν οὐδέν, ὦ ἑταῖρε, ἣ μετὰ δόξης τ᾽ 

᾽Αν δέ Υ ἁμαρτανόμενον] “10, πθη 
ἔιο οδἦοοῖ οὗ 6 Ὀο]:οΐ 15 τι βδρργομοηᾶοά, 
ηο Ὀ6]1 6 ᾿ἰβ6 1 5 τΥΟΗΩ, 584}} να ποῖ 
ΑΪ50 08]1 ἴπδὶ Ἀδὶπ ΟΥ̓ ΡΙΘΆΒΌΣΘ ἩΓΤΟΏΡ, 
ΠΟ ΑΥἶϑο8 ἴγοῃ ἃ στο ὐδαρργοθηοὰ 
ομ͵εςι ὃ Ιἔ ποῖ, τγὸ τουβὲ 681} ἐξ ὀρϑή, 
χρηστή, Δπὰ 54]1 ἸΏΔΏΠΟΥ οὗὁἨ ᾿δῃάβοπιθ 
ΒΒΙΩΘ8.᾽ 

φωρῶμεν] Το ΒοΟΙκ5 ἢδνθ ἐφορῶμεν, 
ψ πο ἢ 18 οὖἱ οὗ [86 ᾳαοδίξοη. [Ιπαυΐτοῦδ 
ΔΤΘ ποΐ Βαρροβοὰ ἴἰο ραξέ ὩΡΟΉ Δ ΘΓΓΌΥ, 
θυϊ ο ἀείεςὲ ἷ, 

μοὶ] Το ἰ5Β ΒΕΔ δα πι 5. Π0η- 
ποίαν ἴος ἐλέγομεν; 116 οὔδηρθ ὙΔ5 

ον ἴὸ ΤΟΤΕΛΕΓΟΜΕΝ, ποι 
ΒΟΙΏΘ δοργίθίβ τοδὰ δὲ τότ᾽ ἐλέγομεν, 
βΒρροβίηρ [δ86 ἱπιρογίοοϊ ἴο θ6Ὸ τοαυϊγοὰ 
δἴϊον τότε. ὙΠ θη ἐδθ Βαὰ Γαδ ΐοη Ὀοζδῃ 
ἴο Ῥγουδὶ] οὗ υγιξηρ [6 πογὰβ τὶτποὺὶ 
[16 Δροβίσορῃυϑθ, ἃ ργδοίΐϊοο το ἢ 1.85 
Ἰοὰ το 6 41655 οογτιρεῖοη δηὰ οοπέαείοι, 
(ἷ58 πουϊὰ Βοοοίηθ τότε ἐλέγομεν. 

Οὐδέν γεὲ] ΤΠ γε 5 δἀὰρα ἰο οὐδεὶς 
δᾶ οὐδὲν θοίοτο πλὴν δπὰ ἰΐ5 δαυΐνα- 
Ἰθηΐῖβ. Οοπιρδᾶῖο ζρῆ. 7. 548 (δ64) οὐ- 
δείς γε πλὴν θανοῦσαν οὐχ ὁρᾶν φάος. 
Αγσίβι. Νιειδ. 184. οὐδέν γε πλὴν ἢ. Ζνο- 
ἐασ. 810, 5, Οὐδέν γ᾽ εἰ μή. 
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ὀρϑῆς καὶ μετ᾽ ἐπιστήμης ἡδανὴ τῆς μετὰ τοῦ ψεύδους καὶ 

ἀγνοίας πολλάκις ἑχάστοις ἡμῶν ἐγγιγνομένης; 
ΠΡΩ. Εἰχὸς γοῦν μὴ σμιχρὸν διαφέρειν». 

ΣΩ, Τῆς δὴ διαφορᾶς αὐτοῖν ἐπεὶ ϑεωρίαν ἔλχϑωμεν. 

φαμέν, ἡμῖν ἔστι μὲν ψευδής, ἔστι δὲ καὶ 

ΠΡΩ. Ἔ2γε ὅπῃ σοι φαίνεται. 
ΣΩ. Τῇδε δὴ ἄγω; 
ΠΡΩ, Πῆῇ; 

ΣΩ. 46ξα, 

ἀληϑής. 
ΠΡΩ. Ἔστιν. 
ΣΩ. Ἕπεται μὴν ταύταις, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἡδονὴ καὶ 

λύπη πολλάκις, ἀληϑεῖ καὶ ψευδεῖ δόξῃ λέγω. 
ΠΡΩ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐκ μνήμης τε καὶ αἰσϑήσεως δόξα ἡμῖν καὶ 

Ο τὸ δὴ δοξάζειν ἐγχωρεῖν γίγνεσθον ἑκάστοτε. 
ΠΡΩ. Καὶ μάλα. 

ΣΩ. ᾿Αρ᾽ οὖν ἡμᾶς ὧδε περὶ ταῦτ᾽ ἀναγκαῖον ἡγούμεϑ᾽ 
ἴσχειν; 

ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ. Πολλάκις ἰδόντι τινὲ πόρρωϑεν μὴ πάνυ σαφῶς [τὰ 
καϑορώμενα)] ξυμβαίνειν βούλεσθαι κρίνειν φαίης ἂν ταῦϑ᾽ 
ἅπερ δρᾷ. 

καὶ τὸ δὴ δοξάζειν ἐγχωρεῖν) ΤΙ 
Μ55. πᾶν, ὙΠ ἔδνν Ἄχοορίϊοηβ, τὸ 
διαδοξάζειν. ΤῊ 8. 15 ᾿πίογργοῖθα 45 αξϑ- 
ἐϊισωϊελίησ οπξ ποίϊοη γοηι αηοΐδλεν. 
Βυΐϊ [δὲ ἀγρυταηθηΐ ἐπγουρδουϊ [75 ΠΡΟῚ 
[868 τη6Γ6 δεὶ οἵ δοξάζειν, δηὰ ποῖ ἃ 
δἰηρίο 8]]υβίοῃ 5 τηϑὰθ ἰο [Π6 αἰ δίϊπο- 
τίοη ἰοῦ ᾿ἱπίγοάποορα. Τὴ6 οσοπδαδίοη οὗ 
δὴ Διὰ διὰ 18. ὁπ6. οἵῇὨ [δ16 Ἄομηπιοῃθδὲ 
ἴῃ ΜΒΝΚ., διὰ ἴπογὸ 158. 8 ΡΘΟυΑΥ ἴογοθ 
ἴῃ δὴ ποῖ ΤΑΔΥ͂ 09 Σἰαδίταίοὰ ὉΥ͂ 
ϑορλαεὶ, 284 Ὁ, ὥστε ποιεῖν ἀληϑὴ δο- 
χεῖν λέγεσϑαι, χαὶ τὸ" " λέγοντα δὴ σο- 
φώτατον πάντων ἅπαντ εἶναι. [π {μΐ5 
δηὰ οὐδὸς ἰπδίδησθδ ἴ 15 οὗὁἨ (δ βϑπι8 
ἔοτεθ δἃ8 χαὶ δὴ χαί, δΔηὰ ΟΧΡΥθ58868 ἃ 
κί πᾶ οὗ δοουιυ]αίίΐοη. ΤῊ ποτὰ ἐγχω- 
ρεῖν δΒ85 ὕὈθ665 ομδηρϑὰ οἢ [Π6 Δα ΒΟΥ 
οὗ {89 Βοάϊοίαη, ὅο., ἴο ἐγχειρεῖν, Ραΐ 
ἐο υποονέαξε 18 ΒΌΤΟΙΥ 1655 ΔρΡΓοΟΡγδίθ 
Βοτὸ ἰζδη ἐο δε οαραδίε, ἴον 50 ἮΝ ΤΩΔΥ 
Σοηον {π6 ἐωροσβοηαὶ ἐγχωρεῖ. 

γίγνεσθον] Μοβεὲ Μ58. τοδὰ γίγνεσ᾽, 
ἃ δίγδηρθ δ᾽ βίοη ; Ὀπὶ ἴὯ6 Βοά]οΐδῃ ἢ 83 
ΡῬτοβοσνϑα [86 ἰτβθθϑ οὗ [πὸ ἴγαθ τοβάϊΐῃρ' 
ΠΟΙ αν τοβϑίογθα ; ἔοῦ γίγνεσσ᾽ ἴῃ 
πῶ! ΒΟΟΙ 185 ονϑ οἵ ἐπι ἸΏΔΗΥ ΘΧΘΙΏΡΪΘΒ 
οὗ [6 οοτῃροπαϊπτῃ [ὉΓ ον, [86 β'ψα οὗ 
1η6 στανο δοοϑηΐ, θην ταϊβϑίβ Κοη [ῸΓ Δ 
ΔΡΟΒΙΣΟΡΒ 5. ΤῊΘ 56η868 5 ρ]αΐη Θηουμῆ. 
ΠΕ γοτη ΜΟΙΙΟΥΥ, ΤΠ 6}, δηὰ ἕγοϊη βθη- 
βϑίλου, οὔγ ποίἑοῃϑ, δηὰ ᾿ηδϑοᾶ ἰδ ςα- 
ῬΘΟΙῪ [ῸΓ ἔοσχιίης ποίϊοηϑ δῇ 81}, ΔΥΘ 
ἀογίνοα ἴῃ ΘΥΟΥΎ ᾿πϑίϑηςο.᾽" 

[τὰ καθορώμενα) ... κρίνειν .. ταῦθ᾽ 
ἅπερ ὁρᾷ] [ἐ 15. ΨΟΣΥ͂ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ [Ὁ 8 
τϑ χρίνειν τὰ καθορώ μενα. Βαϊ πβοθνοῦ 
8 ΘΡΘΌΪΟ χρίνειν ταῦϑ᾽ ἅπερ δρᾷ, Μ}}} 
ποῖ ἔμ! χασορᾶν ἴπ9 Υϑᾶβοη ΜῊ ψ6 
ΔΥῸ ἔππ8 Ἰποοκοὰ τλζ 8 ἀου 6 οὈ͵θοξ. 
Α 1016 ἔατίμοσ τὸ γοδαὰ βοπιοίδέηρ ἔγοπι 
[8260 δδίῃθ βοιγοθ ἴῃ ἑστάναι φανταζό- 
μενον. ΓΓ ΔῺΥ ρμΐὶδο8 Τϑαυΐγθβ βἰταρ]6 18Δῃ- 
Εῦδλρξο, ἰΐ ἴ5 ἐπὶ ΠΟΣΘ δ ἢ} 8 δίτωρὶθ 
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“- “ 2 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῖτ᾽ αὐτὸς αὑτὸν οὗτος ἀνέροιτ 
ὍΝ 
αν ὧδε. 

ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ. Τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἔστι τὸ παρὰ τὴν πέτραν τοῦϑ᾽ [ἑστά- 
’ ς , ’ 3 3 ῳ ΒΩ Α 

γαι φανταζόμενον] ὑπό τινι δένδρῳ; ταῦτ εἰπεῖν ἂν τις πρὸς 
“ -« « “ 

ἑαυτὸν δοχεῖ σοι, τοιαῦτ᾽ ἄττα κατιδὼν φαντασϑέντα ἑαυτῷ 

ποτέ; 

ΠΡΩ. Τὶ μήν; 
“- - 2 

ΣΩ, ἾΑρ᾽ οὖν μετὰ ταῦϑ᾽ ὃ τοιοῦτος ὡς ἀποχρινόμενος ἂν 
πρὸς αὑτὸν εἴποι ὡς ἔστιν ἄνϑρωπος, ἐπιτυχῶς εἰπών; 

ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε. 
2 Υ Σ)} ΣΝ , “« 

ΣΩ. ΚΚαὶ παρενεχϑείς γ᾽ αὖ τάχ᾽ ἂν, ὥς τι τινῶν ποιμέ- 

γων ἔργον ὄν, τὸ χαϑορώμενον ἄγαλμα προσείποι. 
ΠΡΩ. άλα γε. 

5. -» - 

ΣΩ. Κἂν τίς γ᾽ αὐτῷ παρῇ, τά τε πρὸς αὑτὸν ῥηϑέντ᾽ 
ἐντείνας εἰς φωνὴν πρὸς τὸν παρόντ᾽ αὐτὰ ταῦτ᾽ ἂν πάλιν 

; ᾿ ’ 3 ’ [φ᾿ α , τ ᾿Ὶ 

φϑέγξαιτο, καὶ λόγος δὴ γέγονεν οὕτως ὁ τὸτε δόξαν ἐχα-- 
λοῦμεν. 

ΠΡΩΏΩ. Τί μήν; 

ΣΩ. ἣν δ᾽ ἄρα μόνος ἧ, 
τ» 2 3 Ν 

τοῦτο ταὐτὸν πρὸς αὑτὸν δια- 
᾿ ᾿ ’ ᾿Ὶ ’ ᾿ 2, 4 ς «“- τ 

νοούμενος, ἐνίοτε χαὶ πλείω χρόνον ἔχων ἐν αὑτῷ πορεύεται. 

ΠΡΩ, Πάνυ μὲν οὖν. 
Ύ »} -« 

ΣΩ. Τί οὖν; ἄρα σοὶ φαίνεται τὸ περὶ τοῦτο γιγνόμενον 
ὅπερ ἐμοί; 

ΟΥΟΣΥ-ἀΔΥ ΟΟΘΌΣΥΘΏΘΘ 5 ἀοβογί θά. [Ιἱ 
ἷαΒ ἰυάϊογοῦβ ἴοὸ 566 δοχ) ποτὰβ 885 
δι 5 (πδὲὶ γοηᾶον ὈΥ ἴΠ6 σοοῖ ὑπᾶοῦ 
8 ἰγ60᾽ ὃ ἑπγηθά ἰπίο Ὀοτηθδδί ΠΟ ἢ Ψ 0 
ἐδηποί ὀνϑα ἰγϑηβαίθ, ἔοσ φανταζόμενον 
ἑστάναι 15 ποῖ ὄνοῃ ατθϑοῖ. 

Τί ποτ ἄρα] ρῆ. Τ' 881 (399). 
ΒΟρΡ. 42.“ 905. τίνος ποτ᾽ ἄρ᾽ ἔπραξε 
χειρὶ δύσμορος; 

ἐπιτυχῶς εἰπών] Ολαποεύηρ οκ ἐδέ ἐγιλ 
ἐπ τιολαὶ ἧξ δαν8. Το [})]5 18 δἰϊογννδγαϑ 
οΟΡροβϑὰ παρενεχϑείς, δέγαψίπρ ζγοτε ἐδλε 
παν, ΟΥὨ εισεγυΐησ. 

προσείποι) ΤῊΐδ ἰβΒ υπαογϑίοοὰ ἴο 
τηρϑῃ, [6 τοοιμα δαν ἴπ αὐάαιϊίίοη. Βαὶ 
ὙΝδὲ 6 5ΔΥ5 ΠΕ6ΙΘ ἰ5 0 δααϊἰΐοη, Ὀυΐ 
8ἃ βυὐϑεἰἰυϊΐουθ. ΒΥ ομδησίηρ ἐστὶ ἰμίο 

τῇ βιὰ δάάϊωρ ὃν ἴο ἔργον, 1 {πΐηῖκ ὦ 
᾿δνο τγοϑίογοὰ [88 ρβϑβᾶβθ ἴὸ 1 οἱὰ 
ἴοτῃι δῃὰ βθη806. "Πμοοκίηρ ρου ἰΐ 885 
156 σΤοΥΪκ οὗ δοῖὴθ βῃθρβοσὰβ Οὐ οὐδιδσ, 6 
σου] ἃ 081} δὲ δ6 ἀοβοτιοα, ἃ ἔρυγο.᾽" 

περὶ τοῦτο] Το τοδάϊηᾳ οὗ [6 ΜΒ8. 
8 περὶ τούτων, ἰπ ἀδίοῃοθ οὗὕἩὨ νῆίοι 
οὐδ Ἑάϊίοῦ ᾳυοΐοα ἔγοα δήωάσο ὅ8, Α, 
Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἐπύϑεσϑε, δἀηὰ 
Τοίουβ ἰο Ηρ ΠΟΥΙ͂Β ποί6 οἱ [δὲ Ρδ8- 
886ᾳ6. οϊηδοΥ5 ποία 8 ὍὙ76}} πουίι 
τοδάϊης δηὰ 530 1ἰἰκουγίβθ ἰβ ἷϑ ποίθ ἴο 
ὉΠΟΙΠΟΣΥ ῥαβϑϑᾶρο ἴῃ {Π6 5βδιηθ ἀΐαϊοχαθ 
ἴο ὙΒΙΟΝ Τοίδγθηοθ ἰ8 ηδὰθ. Βαΐ ἰξ ἰδ 
ὙΘΟΣΥ͂ ὉΠ] ΚΘΙΥ [Πδί 6 ττου]ὰ αν Ἰοοκοὰ 
ὌΡΟΣ 1πἰβ 85 δῇ ΘΧΑΪΏΡΪΘ, ΟΣ ᾿ᾶνθ ἀθ- 
ἰοπάοὰ ὁ. ὙΤΒο ΒΗΔΙΟΘῪ 8. ΠΠΘΓΟΙΥ Δρ- 
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ΣΩ. Δοκεῖ τόϑ' ἡμῶν ἡ ψυχὴ βιβλίῳ τινὶ προσεοικέναι. 
ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ. Ἡ μνήμη, ταῖς αἰσϑήσεσι ξυμπείπτουσα εἰς ταὐτόν, 
- μοι 

[χαὶ] ἐκεῖνα ἃ περὶ ταύτας ἐστὶ τὰ παϑήματα φαίνεταί μοι 
σχεδὸν οἷον γράφειν ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς τότε [λόγους ᾽ 

Ῥδιϑηΐξ. [1 νου ά 0 4 ρτοῶΐ τι ϊϑίδῖχο 
ἴο Οχρ]δΐπ τὰ περὶ τῆς δίκης 88 ἃ 
Ομδηβθ τηϑὰθ ἔγοτη περὶ τὴν δίκην θ6- 
ὁΔ86 οὗ ἐπύϑεσθε. Τὴθ τηδίη ᾿πουρῃὶ 
ἴ5. περὶ τῆς δίκης πυϑέσϑαι; ἴο νβῖοι 
ΘΠ ἴ5 δἀὰδὰ, πυϑέσσαι τὰ γενό- 
μενα, οὕ, ἰδ ΔῺΥ 028 Ἰ1Κο5 ξ Ὀοϊίοσ, πυ- 
“έσϑαι τὰ περὶ τὴν δίχην. ΤΠ6 Ιάΐοτα 
τπογϑίογα αὐίδοϑ ἔγοση δὴ δίίϑιηρὶ ἴο 28 ,Κ6 
Δ δι[16190 ἀ0 τηοχθ ἴμδὴ 15 πδία ΓΑ] 8.6" 
ἴοι, δηὰ ἴἰο ρυδ δὴ δϑάϊξουδὶ, ᾿πουρὴ 
ΤΟΥ Εἰτοοῖ, οδ͵οοῖ, οἱ ἰδπαὶ γος ΟὯΘ 
ΠΟ ἢ 5 διίδοηθὰ ἴο (Ὧ6 νοῦ ὈΥ 180 
Ῥτγοροβίξθοη. δγῦθ, οὐ [πὸ ΟΟΠΙΓΔΕΥ, 
περὶ τούτων ͵β8 ποῖ δ οΟὈ͵δοοῖ δὲ 8}1. 8ο- 
ογδίοϑβ ἀοϑδ ποὶ τυδηῖ ἴο Κῆον ῬΥοΟίδγΟ.8᾽ 
ορίπίου δου (πΐηρβ οὗ ΔῺΥ Κίπα, Ἀαΐ 
ὙΠΟΙΠΟΥ μὲ ὨΔΡΡΘΩ5 ἴῃ (Π58 0886 Δρ- 
ῬοδΓ ἰο δἷπι ἰο Ὀ0 βϑ0 ἢ} πὰ 580}. 
ΤῺΘ ΤΟΓΘ ΟΟΟΌΣΤΘΩΘΘ Οὗ [860 ψοχὰ γιγ- 
νόμενον ἀΐδροδβο8 οὗ ἴμ6 γγ8016 ἀγρατιθεῖ; 
ὯΟΣΥ Ὑουὰ περὶ τούτων Ὀ6 ἰπι6}1} 1 10 ]6 
ἷῃ ΔῺΥ 6886, [ὉΓ ἴδΠ|6ὸ ἰορίο οὗ ΘΟΩΥΘΓ- 
βϑίΐοιη 8 βίῃ χυϊαν; ὨΔΙΔΘΙΥ, (86 τηϑὴ ὃς 
τὰ φαντασϑέντα πλείω χρόνον ἔχων ἐν 
αὐτῷ πορεύεται. 
Ἢ μνήμη] ΤῊοΘ τοδάϊηρ οὗἨμ6 Βοοῖβ 

ἦα [06 δϑιὴθ 88 ἰπδὶ ἴῃ ΤΥ ἰοχί, ϑχοορί 
(παὺ ἰξ Ὠ88 περὶ ταῦτα διὰ φαίνονται, 
διὰ, οὗ σοῦΓδΘ, ἴ δ ΔΗΞΉΎΓΘΣΔΌΪΟ ἴοΥ (89 
Ὀγδοκοίβ. 1 ψὰῦ'}} Ὀγ ον ρΡοϊηΐ οαἱ [86 τη ΐ8- 
οοποορίομβ Μδίοἢ ἢδνο ργανδὶ θὰ δρουῦΐ 
18 δοηΐθηθθ, δηὰ ἰδ6 αἰβουῦ 165 τ πΐςῇ 
τηῦδί Ὦᾶγθ ΒΟΓΘΙΥ ρου) οχϑὰ ΘΥΟΥΎ ἙαϊοΥ 
ΟΥ τΤοδορ πῶ ἀοβίγοα οἰθασηθββ. 76 
ἃτο ἰοϊὰ ὉΓΥ οὔθ Ἑάϊϊον ἐμαὶ χάχεῖνα ἃ 
περὶ ταῦτ᾽ ἔστι τὰ παϑήματα, 15 ἴο Ὀθ 
πηδογοίοοδ 85 “ἴδοβα ζπΐησ5 Ἡ1Ο Ὀ6- 
Ἰοᾷκ ἴο {π686 ἔδει 65, ὩΔΙΏΘΙΥ ἰο Μο- 
ἸΩΟΥΥ͂ δηὰ ἴΐπ6 βθη505᾽. Βυΐ τ]δὲ οὐδέν 
τηΐυχα Ὀθπ5ῖάθ5 ΜΟΙΙΟΥΥ δηὰ [ἢ6 6568, 
γοῖ Ὀδοηρίηρ ἴο [86 5διθ, δζὸ ἰηθηοά, 
ἯΘ δ΄6 ῃοϊ [0]ἃ, ὩοΥ ἰβ ἴδ ΘΑΒῪ ἴο β1658. 
ΝΟΣ ἰθ8. ΔΏΥ δχδιῃρὶο αἴνϑη οὗἁἨ [δπδὲ τηοβὲ 
οχίγβορζάϊμδυευ τὸ οὗ παϑήματα ποῖ 
δ ἰδὺ5 ἰγβιηϑίοσγοα ἔγολ ἴΠ6 δοίη 
οὗ δὴ ογβδῃ, ΟΣ Οὗ ἃ ρΡοῦοῦ, ἰὸ [86 

χαί, 

ΟΥ̓Δ ΟΥ Ρογγαὰῦ ἰἰβοϊ., ὙΜΏθΩ 1 το- 
ΤΩΘΙΩΌΘΣ ἐλὲδ, ΟΥ 8500 ἐδαὲ, [δ6 Σοϊηθιιδογ- 
πη δηὰ ἴδ6. βϑοΐῃρ Ῥχγοάποο πὸ ἀουδὲ 
πάϑηματα οὗὨἨ ΤῊ πϊπὰ οὗ ΟὗἨ ΤΩΥ͂ 8686 
οἵ νἱβίοῃ, Ὀαξ ἴο 681] Μιμὰ 4 πᾶά- 
ϑημα οὐ γ᾽ δίοη ἃ πάϑημα ἰ8Β ἃ τηοη- 
δίζτουβ δῦπβθ οὗ ἰδηρύῦαζο. Τδὺ8 ἐδ 
Βοοοηῃᾶ οἰδιιβα οὗ [86 βθῃίθη 66 τηυδί Ὀδ 
80 Τοπάογοὰ ἰπδὶ ἐχεῖνα τὰ παϑήματα 
ΤΩΔΥ ΤΩΘΔῺ “8.086 Δϑονθ-πθποηθα 860::- 
88 ΟΠ Β᾽ ΟΥ Ροϊοθρείοηβ, δὰ ἃ περὶ τ. 
ἐστί, ιολέοδ αγε οοπηεοίε σπὶξῃ (8686 
αἰσπήσεις. ὝεΙ1, δὲ ἀο ἴμ989 ἀοῦ 
ΦΤΏΘΥ Ἡχῖΐο, 88 10 τόσο, τογὰβ πῃ οὖν 
ταϊη 5. Αὐτὸ ἴμοβθο ψοσγὰβ ψΠπ8ὶ ΜῸ 
Βῃου]αὰ ς4}} ἐπιργεδδοίοηδῦῆῇ 1 80, ἰΐ 15 
δὴ οὐὰ {πίηρ ἰπδὲ ΜΘΙΠΟΥΥ δηὰ ἴδ6 
θη8608 δηὰ ἰπ6 [ΓΒ] 008 ὌΡΟΣ ἰδοτα 
δουϊὰ δ6 5αϊὰ ἴο νυῖϊο ἀπργόδδίοη 8 
ὍΡρου ὑ58. Βυὶ 650 λόγοι, ἰδ τὶ} 6 
δϑἰὰ, ΔΙῸ ΙὩΟΓ6 ἔδδη (Π0 τηοιθηΐδυΥ 
ἱπαργοβδίοηβ, ΠΟΥ δὰ ἰδ6 δὐϊὰϊηρ ΓΤο- 
οογάβ, 186 δβυθ᾽]οοϊίἠ νο ἴδοίβ.0 1ἢ 8ο, Ἰοΐ 
8 885 0: “δηὰ ὙΠθ6ὴ πὲ δδδοϊξον 
(Βοσα ἐδ δοσηπλθηίαῖοσα δδδίθο ἴο {6 
ΤΟΒΟΌΘ, δϑαυΐῃα “0 ποῖ Ὀ0 δἰασιηϑθὰ δὲ 
(5 Ὀγοαικ- ότι οὗ [Π86 ΡΪΌγα]; μ6 ἰδ 
Βογα βρθαϊκίηρ οὔ δ ρδυ ουϊδυ οδ86᾽, 
διὰ |Κ τηϑ ΟὈΪ χοὰ ἴο οἰἰδηρθ οδι- 
τἷδροβ δὲ [Π0 β:ὼ28}} βουγβ οὗ [86 εἰμῆῖ, 
ἯΟ (ΓὙ ἴο0 8 Κ ΟὔΓΒΟΪν 5 ΟΟΙΩΟΓΙΔΌ]8 
ἴῃ {818 ΠΟῪ βίη χυ αν, δηᾶ ὑτοςθϑὰ) “1ἢ- 
δοτὶῦ68 ἰγὰ6 ἐμίη ρα, 6 ΤΟ5}}15 ΔΥ6 ἰγθ 
λόγοι". Τδαὶ 15 ἴο 54 , (δδὲ ἔσαϑ λόγοι 
8.6---ἰ[ἢὸ Τοδυ] 5 οἵἁὨ ἐγπθ λόγοι. Αἑ Ἰδϑβὲ 
6 οοἴηθ (0 ἃ γραμματεὺς πῖῆο ορϑθῃβ 
ΟἿΡ 0γ68. “1 δ ΜΙΘΠΙΟΥΥ, ἴΠ6 ἘΘΟΟΤάΘΥ 
(ὁ γραμματεὺς) αἰβο οδ θὰ {86 Ὑγεϊοσ 
(ὁ γραμματιστής); 411 (δαῖ Βὰβ Ὀθθῃ 
ἄοῃ δῦονθ 88 Ὀθ6θὴ ἀ0η6 ὈΥ͂ 1η8. 
ὝΠΟ 1 δὰ αὐυἱοϊκοηοθὰ ὈΥ̓ ΔῺῪ οὗ [πὸ 
860865 Ὀσίηρ τηογοά, Σ τυυῖΐο {Ποὲγ πα- 
“ἡματα οἢ γοῦν τηἰπὰ δὰ ἩΏθη [ἢ 658 
παϑήματα νος 1 ττῖτθ δ΄τ6 ἴγι6, ἴδθη 
ΤΩΥ͂ λόγοι ἃγ6 ἱγπο". Οδῃὴ ἴπογο Ὀ6 ΒΩΥ͂ 
ἀουθί δῦουξ ἃ οογγϑοῖΐου ποῖ ὈΣΏΡ5 
ϑοἢ; Ἰέρῃς ουὖἱ οὗ 41} 1δἷ5 διλοῖκ ὃ 
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ὅταν μὲν ἀληϑῆ γράψη [τοῦτο τὸ πάϑημα], δόξα τ᾽ ἀληϑὴς 
καὶ λόγοι ἀπτ᾽ αὐτοῦ ξυμβαίνουσιν ἀληϑεῖς ἐν ἡμῖν γιγνόμενοι" 
ψευδῆ δ᾽ ὅταν ὃ τοιοῦτος παρ᾽ ἡμῖν γραμματεὺς γράψῃ, τά- 
γαντία τοῖς ἀληϑέσιν ἀπέβη. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν δοχεῖ μοι, καὶ ἀποδέχομαι τὰ ῥη- Β 
ϑέντα οὕτως. 

ΣΩ. ᾿Αποδέχου δὴ καὶ ἕτερον δημιουργὸν ἡμῶν ἐν ταῖς 
ψυχαῖς ἐν τῷ τότε χρόνῳ γιγνόμενον. 

ΠΡΩ, Τίνα; 

ΣΩ. Ζωγράφον, ὃς μετὰ τὸν γραμματιστὴν τῶν λεγομένων 
δἰκόνας ἐν τῇ ψυχῇ {τούτων γράφει. 

ΠΡΩ. Πῶς δὴ τοῦτον αὖ καὶ πότε λέγομεν; 
ΣΩ. Ὅταν ἀπ᾽ ὄψεως ἤ τινος ἄλλης αἰσθήσεως τὰ τότε 

δοξαζόμενα καὶ λεγόμεν᾽ ἀπαγαγών τις τὰς τῶν δοξασϑέντων 
καὶ λεχϑέντων εἰκόνας ἐν αὑτῷ δρᾷ πως. ἢ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστι Ο 
γιγνόμενον παρ᾽ ἣμῖν; 

ΠΡΩ. Σφόδρα μὲν οὖν. 
ΣΧ. Οὐκοῦν αἱ μὲν τῶν ἀληϑῶν δοξῶν καὶ λόγων εἰκόνες 

ἀληϑεῖς, αἵ δὲ τῶν ψευδῶν ψευδεῖς ; 

ΠΡΩ. Παντάπασι». 

ΣΩ. Εἰ δὴ ταῦτ᾽ ὀρθῶς εἰρήκαμεν, ἔτι καὶ τόδ᾽ ἐπὲ τού- 
τοις σχεψώμεϑα, --- 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Εἰ περὶ μὲν τῶν ὄντων χαὶ τῶν γεγονότων ταῦϑ᾽ 
ς -μ ε ’ 2 - Α 4 - ᾽ 2» 

ἡμῖν οὕτω πάσχειν ἀναγχαΐον, περὲ δὲ τῶν μελλόντων οὐ. 

ΠΡΩ. Περὶ ἁπάντων μὲν οὖν τῶν χρόνων ὡσαύτως. 
ΣΩ. 

τούτων γράφει) τούτων ὁδὰ ᾶνθ πὸ 
οἴδοῦ σου δ οη ΠΟΓΘ Οχοθρὲ 85 ἀρτθθ- 
ηρ ὙΐῸ λεγομένων, ψδΐοΒ ἄοθα ποὲ 
Ὑδηὶ ἰδ, δηὰ 5 ἐοο ἴγ τοσωουϑὰ ἔγουλ ἷξ 
10 ὈῸ ἔδκοη ἩΣῈ Σΐ, δηὰ τοὶ ΖᾺΣ ϑῃοῦσα 
ἴο τοαᾳυῖτο Ὀοΐη τοροαίδα ἴῃ ἐξ, ΟΥ̓ ΤΟΡΓ6- 
δοηϊοὰ ὈΥ 1. Εἰ 15 4180 ῬγοῦδΌ]6 ἰῃαὶ 
Ῥ]αῖο ττου]ὰ 186 8 ἀΙθγ τ νοῦ ΓῸΣ 186 
δοοοῃὰ δυβοοῦ; δηᾶ (ὉΥ 6086 ΓΟΒΒΟΙδ]Ϊ 
σψοηΐασθ ἴο ῥΓΌΡΟΒΘ ἴῃ 0Ϊ]860 οὗ τούτων 
γράφει, που ζωγραφεῖ. 

Οὐκοῦν αἵ γε διὰ τ. Ψ.)] Ζ7ισο {πΐημ5 
ὝΟΙΘ βδἰὰ οὗ [Π6 βοοομῃπᾷ εἶδος οὗ Ρ]Θθ8- 
δΏΣΟΩΒ δΔηᾶὰ Ῥαίῃβ, (86 τηθηΐϑ] 6488), 

Ῥιδίοιἱβ ῬΆΣΘΌη8. 

Οὐκοῦν αἵ γε διὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἡδοναὶ καὶ λῦπαι Ὦ 

ἄγοι, ἐπαὶ ΤΠΘΥ ῥγοοοὰθὰ ἐδο οἰδιοσβ, ὅτι 
προγίγνοιντο, δηὰ δοοοηάϊγ, [Πδὲ ΟΌΥ δηιϊ- 
οἱρδίου νῶβ [8 οοῃηθοῖθα τ ἢ πίαγα 
πιο: ὡς ξυμβαίνοι .. εἶναι γιγνόμε- 
γον. ΤῈ6 βεῦῖῦ65 ἢδνο ἰυγηοὰ (18 ἑηΐο 
προγίγνοιντ᾽ ἄν, τρὰ ὥστε ξυμβαίνει. 
ἘΠονθὴ 1ἴπ98 δῦονθ τγἷῪόΗάἩξα|ἢδγνα δὰ ἔστι 
γιγνόμενον, (ποῖ γίγνεται,) δοπεσέλέησ 
ἐλαὲ οσοιῦδ; δηὰ ἴῃ 42, Α, γ[Ἃ 588]1} δηὰ 
τπ6 βδῖὴθ 188ρ6. 80 Β67Θ εἶναι γιγνόμε- 
νὸν ἴδ ποῖ 8 ἸΏ γ6 ῬΘΥΪΡ γαβδίβ οὗ γίγνε- 
σθαι, Ὀαΐ - εἶναι τι τῶν γιγνομένων. 
Αμοΐδοσ ἰπδίδηοσθ ὙΠΟ 1 ΠπαΥθ 8660 
αὐυοϊοᾶ, :δ ποίΐηρ ἴο (δ6 ῬΌΓΡΟΒΘΟ: 

δ 
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ἐλέχϑησαν ἐν τοῖς πρόσϑεν ὡς πρὸ τῶν διὰ τοῦ σώματος ἣδο- 

γῶν καὶ λυπῶν προγίγνοιντο, ὡς 8ϑ᾽ ἡμῖν ξυμβαίνοι τὸ προ- 

χαίρειν τε καὶ τὸ προλυπεῖσϑαι περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον εἷ- 

γαι γιγνόμενον. 
ΠΡΩ. ᾿“14ληϑέστατα. 
ΣΩ. Οὔκουν τὰ γράμματά τε καὶ ζωγραφήματα, ἃ σμικρῷ 

πρότερον ἐτίϑεμεν ἐν ἡμῖν γίγνεσθαι, περὶ μὲν τὸν γεγονότα 
, Ὰ ’ ’ 2 ’ }Ὶ 4 δ ’ 2 2 

Ἑ καὶ τὸν παρόντα χρόνον ἐστί, περὶ δὲ τὸν μέλλοντα οὐχ ἔστιν. 
ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Ὦρα σφόδρα λέγεις, ὅτι πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτ᾽ ἐλπίδες 

εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον οὖσαι, ἡμεῖς δ᾽ αὖ διὰ παντὸς τοῦ βίου 
ἀεὲ γέμομεν ἐλπίδων; 

ΠΡΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ. ᾿",41γεὲ δή, πρὸς τοῖς νῦν εἰρημένοις καὶ τόδ᾽ ἀπό- 

χριναι. 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. δίκαιος ἀνὴρ καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀγαϑὸς πάντως ἀρ᾽ οὐ 

ϑεοφιλής ἐστιν; 
ΠΡΩ. Τί μήν; 

᾽ ΣΩ. Τί δέ; ἄδικός τε καὶ παντάπασι κακὸς ἀρ᾽ οὐ τοὺ- 
40 ναντίον ἐκείνῳ; 

ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Πολλῶν μὴν ἐλπίδων, ὡς ἐλέγομεν ἄρτι, πᾶς ἄνϑρω- 
πος γέμει. 

ΠΡΩ. τί δ᾽ οὔ; 

ἄσχημον γοῦν αὐτῶν ξχάτερον γιγνόμε- 
νόν ἐστι: "ΕΟ; οὗὨ ἰμ686 18. Ὁπϑ μεν, 
«οἶξη ἴδ οσοιιν 8.) (Αὔονα 88, 5.) 

Οὕκουν] ΤῊΘ ΒοΟΟΚα παν Πότερον 
οὖν. 1 πιᾶκο 8 ὙΟΥΥ Ὀο]ὰ οὔδηρο, δαὶ 
ποῖ, 85 1 {ΠῚ ΠΕ, ἃ ταϑὴ οὔθ. Εἰγβί,. [ὁ 
διχυιθηΐ τοαυΐτοα ἰτ: ἐοῦ δάμη {πα 
ΤΑΘΏΐΆ] Ὀ]ΟΘΒΌΓΟΒ δηᾶ ρῥδΐπϑδ δν ἴο ἀ0 
τὶ [86 ἔπσίαγο:; [ΠΘῊ δΌΓΘΙΥ τοὺ οδηποί 
ΒΑΥ͂ ἴπδί, τ 685 ΟὟἿ τϑοοσὰβ δηὰ ἰτηδρθβ 
ΘΟΠΘΘΥ ἴπ0 ρϑϑὶ δηᾶ [η6 ργοϑϑηΐ, (ΠΟΥ 
αν πὸ τοίου ἢ 6 ζαΐαγο." 86- 
οοπάϊγ, ῬγοΟΙΔΥΟΒΌ δ᾽ δηδνγος ὡφόδρα γε 
8 ἃ ΤΟΡΙΥ ποῖ ἴο 8 4ιρβίΐοῃ Πότερον, 
Ῥαΐ ἴο 8ῃ διβϑβουίζίοῃ. ϑοιιθ Θγδιητηδγίδη 
“0 τοδὰ Οὐχοῦν κεῖ ἐρέδειν, δυιὰ βανν (Πδὲ 

ἐς χᾶνο {π6 ορροβϑῖὶλθ 8656 ἰο ἱδδὲ ἴη- 
ἰοπάοά, Ὀοίδουρῆξ οὗ πότερον 88 [9 
Ὠθδγοδὲ 588π|80Ὁ]0 ποτὰ, ἰῃ ρμοΐηί οὗ 
τοθδηΐηρ, ἰο παὶ βίο} 6 βυρροβοὰ ἰο 
τοααῖΐτα δἷ5 'ΘΟΥΓΘΟΙΟΏ. 

παντάπασι κακός] 1 δπὶ ἀϊβροβοὰ ἴο 
Ὀαϊίονα παῖ τπΠ6 ποτὰ παντάπασι [88 
Ὀθθῃ δά ἀϑὰ ἰο χαχὸς ὈΥ͂ γὙΑΥ οὗἉ Ὀσὶηρίην 
ὧς ἰῃΐο οογγοβροηάθηοο στ (86 πάντως 
οὐ (80 ρῥτγϑοθάϊηβ. βροθοῦ οἵ βοογαίϑθϑβ, 
ΜὨΐοΝ [0 ἱπίογροϊίδίοσ βυρροβϑὰ ἰὸ δ6- 
Ἰοης ἴο ἀγαθός, πβογοαϑ ἰΐ ἰ8 ἰῃ ἔβοϊ 
ἰηϊοηἀοᾶ ἰο οοἱοῦν τῃ8 σψ0}6 αποϑίΐοῃ, 
διὰ ἰοὸ ρμῖνο ἰξ (6 δὶγ οὗ δὴ δρροδὶ ἰο 
186 σοηβοΐθηςθ ΟΥ βορὰ 56:88 οὗ ἴδ ρεῖ- 
Β0ὴ αὐοποποά. 
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ΣΩ. «“4όγοι μήν εἰσιν ἐν ἑκάστοις ἡμῶν, ἃς ἐλπίδας ὀνο- 
μαζομεν. 

ΠΡΩ. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ δὴ καὶ τὰ φαντάσματ᾽ ἐζωγραφημένα" καί τις 
ὁρᾷ πολλάκις ξαυτῷ χρυσὸν γιγνόμενον ἄφϑονον καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 
πολλὰς ἥδονάς" καὶ δὴ καὶ ἐνεζωγραφημένον αὑτὸν ἐφ᾽ αὑτῷ 
χαίροντα σφόδρα χαϑορᾷ. 

ΠΡΩ. Τί δ᾽ οὔ; Β 

ΣΩ. Τούτων οὖν πότερα φῶμεν τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς ὡς τὸ 
πολὺ τὰ γεγραμμένα παρατίϑεσϑαι ἀληϑῆ διὰ τὸ ϑεοφιλεῖς 
εἶναι, τοῖς δὲ κακοῖς ὡς αὖ τὸ πολὺ τοὐναντίον, ἢ μὴ φῶμεν; 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα φατέον. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τοῖς κακοῖς ἡδοναί γ᾽ οὐδὲν ἧττον πάρ- 

ξισιν ἐζωγραφημέναι, ψευδεῖς δ᾽ αὗταί που. 
ΠΡΩ. Τί μήν; 

ΣΩ. Ψευδέσιν ἄρ᾽ ἡδοναῖς τὰ πολλὰ οἱ πονηροὶ χαίροι- Ο 
σιν, οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀληϑέσιν. 

ΠΡΩ. ᾿ΑἸναγκαιότατα λέγεις. 
ΣΩ. Εἰσὶ δή, κατὰ τοὺς νῦν λόγους, ψευδεῖς ἐν ταῖς τῶν 

ἀνθρώπων ψυχαῖς ἧδοναί, μεμεμημέναι μέντοι τὰς ἀληϑεῖς ἐπὶ 
τὰ γελοιότερα" καὶ λῦπαι δ᾽ ὡσαύτως. 

,ΠΡΩ. Ἐἰϊσίν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἦν δοξάζειν μὲν ὄντως ἀεὶ τῷ τὸ παράπαν 

δοξάζοντι, μὴ ἐπ᾽ οὖσι δὲ μηδ᾽ ἐπὶ γεγονόσι μηδ᾽ ἐπ᾽ ἐσομέ- 
γοις ἐνίοτε. 

ΠΡΩ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. ΧΚαὶ ταῦτά γ᾽ ἦν, οἶμαι, τὰ ἀπεργαζόμενα δόξαν Ὁ 

ψευδῆ τότε καὶ τὸ ψευδῶς δοξάζειν. ἦ γάρ; 
ΠΡΩ. Ναί. 

ἐνεζωγραφημένον] Ἢ 5605 ἴ86 ρο]ά, δᾶνο ποῦχῃι δ τηογο ρῥγπάθηξς (0 τηδκθ 
διὰ 1826 Ῥ᾽θαβασοϑ Ὑγμΐο ἀδροπὰ ὑροῦ αὐτὸν ποδὴ λέπιδεζ,, Ἰμδὴ ἴο οὔδηρο 8 
ἧξ, δῃὰ ΙΩΟΓΘΟΥΘΣΙ δ6 5068 Βἰτηδο]ῆ,) ἀ86 Ὀχοδίπίηρ. 
ραγὲ ὁ ἰδε »έοϊωνε, τοἠοϊεϊης ἴῃ ἰτηβ0} ἐπὶ τὰ γελοιότερα) Ορηυΐῖυ. δ1ὔ, Α. 
δχοοθάϊηρ]γ. [1 ἰ8Β δίζδηρο (μδῖ δγ δοϊ. 398, Ε, ἐπὶ τὰ αἰσχίονα. Ηογδοο, 
ἀΠ ΟΝ οουἹὰ παν Ὀθθῃ οοοδείοποὰ Ζρίδέ. 'ἱ. 1, 2605. 
ὮΥ 850 Β᾽Ρ19 δῃηὰ "611 -Ὁμόϑθη δὲ 6Χ- δοεῖο 
Ρτοββίοῃη. ΤῺΘ ομδηρθ οὗ αὐτὸν ἰπίο πῃ ρμϑἦυβ νυ] Ρσορομὶ οογαῦβ. 
αὑτὸν 5 ᾿ἰπᾶϊδρθοβαθϊο; Ὀαΐ ἐπ Εάϊϊοτβ 

5. Ἢ 
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΄ 2 2 - 

ΣΩ, Τί οὖν; οὐκ ἀνταποδοτέον ταῖς λύπαις τε καὶ ἣδο- 
γαῖς τὴν Ἱτούτων ἀντίστροφον ἕξιν ἐν ἐχείνοις; 

ΠΡΩ. Πῶς; 
ΞΩ Ὥ Υ ᾿ ’ ΒΗ ) "ν - Ἁ Ὁ ς ΣΩ, “ὥς ἣν μὲν χαίρειν ὄντως ἀεὶ τῷ τὸ παράπαν ὅπωσ- 

οὖν καὶ εἰκῇ χαίροντι, μὴ μέντοι ἐτοὶ τοῖς οὖσι μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς 
γεγονόσιν ἐνίοτε, πολλάκις δὲ Α 57 ὔ 4 Α « 

καὶ ἰσως πλεισταχις ἔπὶ τοῖς 

μηδὲ μέλλουσί ποτε γενήσεσϑαι. 

ΠΡΩ. ΚΚαὶ ταῦϑ᾽ οὕτως ἀναγκαῖον, ὦ Σώχρατες, ἔχειν. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ὃ αὐτὸς λόγος ἂν εἴη περὲ φόβων τε καὶ 

ϑυμῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ὡς ἔστι καὶ ψευδῆ στάντα 
τὰ τοιαῦτ᾽ ἐνίοτε; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. ΤΙ’ δέ; πονηρὰς δόξας [καὶ χρηστὰς] ἄλλως [ἢ ψευ- 
δεῖς] γιγνομένας ἔχομεν εἰσεεῖν; 

ΠΡΩ. Οὐκ ἄλλως. 

ΣΩ, Οὐδ᾽ ἧδονάς γ᾽, οἶμαι, κατανοοῦμεν ὡς ἄλλον τινὰ 
, 32.ϑ ἡ ᾿Ν Α -“ “« Δ 

41 τρόπον εἰσὶ πονηραὶ πλὴν τῷ ψευδεῖς εἶναι. 
- ΡῚ ) 

ΠΡΩ. Πὰν μὲν ον τοὐναντίον, 

τὴν τούτων ἀντίστροφον ἕξιν] 1 4}} 
1μδί ῥγϑοθᾶθβ 18 βιθῃπΐηο, αὶ ἔδασ ἰπδὲ 1. 
5 ἃ ψαϑίθ οὐ ἱῃροηυ  ἴοὸ Θμάθδνοῦῦ 
ἴο δχρ᾽αῖη τούτων. ΤῊΘ ἕξις (μδπιο 
τηδὶ ἃ ΤΠΪΏΡ ΤΩΔΥ Ὧθ τοῶϊ, δηὰ γοΐ στοβί 
οἢ 4186 ρστουηᾶ8β,) [85 ὈΘΘΏ ΒΏΘΥΙ ἴο 
Ὅ6 ἐν ἐχεῖνοις, ἐμαὶ ἰ8 ἴῃ δόξα δῃὰ τὸ 
δοξάζειν: δῃηὰ τὸ τὸ ἰηνί(οὰ ἰο αἰέσὶ- 
δυΐϊο 8 δηδιοροῦβ ἕξις ἴο Ρ]6680γο8 δηὰ 
Ῥδῖῃβ; Ὀαΐ ἴἦ 50, ὑπ} ἐ18 18 σγβηίθα 
δῃηὰ ἄοῃο, ἰΐ 5 ΒΌΓΟΙΥ Ῥγθιηδίασο ἰὸ 
(4]Κ οἵ τὴν τούτων ἕξιν. ΤῊῸ ἕξις 
8190 ψΐο ἢ πὸ ρτβηὶ ἰο ἐλδδό τηυδὶ ὈΘ 
ἀντίστροφος ἐο αποίλεγ, ἰοῦ ὧδ ἐπ 
ἑδλοδε. ΤῊ νουἹὰ ἸοΔὰ π8 ἴο τοϑᾶ ἄντ. 
ἕξιν τῇ ἐν ἐχείνοις; Ὀαΐ 45 ἴο τούτων, 
ἷξ 15 αἰ ἔσο ἴο 866 ψ]αΐὶ οδη 6 ἀοηθ 
μὰ 1, ἀχοορί ἴο Ιθᾶνϑ ἷξ ουὖξδ δ᾽ ο ΘἴὮΘΥ, 
Βυὶ ν7ἱῇδὶ 1 γγὸ οουἹᾶ τονϑῦβο [86 ἀϊ- 
τοοϊΐζοῃ οὗὨἨ [6 Ῥσοποῖιηβ, δηὰ ὉΥ τού- 
τῶν υηδοτγοίληα [Π6 ποίη δηα 6] οἵδ, 
δηᾶὰ Ὀγ ἐχείνοις ὈΙΘαΒΌΓοΒ δὰ Ρδίπϑῦ 
Τὸ ἀο (8 γὸ τοῦδ σοϑονο ταῖς λύ- 
παῖς τε χαὶ ἡδοναῖς, διὰ ἔγδιωο 186 
5θῃ θΏ 06 ἀ8δυ5: οὐχ ἀνταποδοτέον τὴν 
τούτων ἕξιν ἀντίστροφον ἐχείνοις; ΕῸΤΣ 
[8ο586 Ὑῶο (πη κ {π͵8 τοσηθᾶν ἴοο Ὀοϊὰ 
Ι οδῃ ΟΥ̓Υ 20 ΟἶδοΣ. 

τ ’ 2 Σώκρατες, εἴρηχας. 

Τί δέ; πονηράς] Νοιίπίηρ :8 Ρ]δίποῦ 
ΤΔη [818 βοηΐθῃοθ ΠΘὴ γγ͵ὰ ]|οᾶγ6 ουϊ 
[86 Ἰηἰοσροϊδείοηβ. χαὶ γρηστὰς ἰ5 ονΐ- 
ἀΘΗΠΥ οὖὐδ οὗ ῥ]δοθ, δηᾶ ἃ {{{16ὸ αἱ- 
[πο [0 γιγνομένας 8:69 .78 ἱπδὲ ἢ 
ψευδεῖς 18 πο ὈοίζοΣ. Τηθ δομῃρ]οῖθ 
βοηΐθποθ σγουϊά 6 ἔχομεν εἰπεῖν πονη- 
ἃς δόξας ἄλλως γιγνομένας (πονηρὰς 

ἢ τῷ Ψευδεῖς εἶναι) ; 
Πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον] ΤᾺΟ ΜΒ. 

δηᾶ ΕΔὰ. μᾶνϑ δ] Πανν μὲν οὖν τούναν- 
τίον, νυ Β οἷ 18 ποῦ ατοοῖκ. 45 μὲν οὖν, 
Εκὸ ὄπηιο, ἷἰβ υϑοὰ σι Ὥθη ΟὯ6 ἐπιργουεϑ 
Ὡροπ ΘΌΟΙΒΟΥ᾽ 5. Αϑδουξίοη, πα [Π18 ΤΩΔΥῪ 
ὍΘ ἄοῃθ οἰΐθποῦ ὈΥ δἀὐάϊηρ ἴο ἱΐ, ΟΥ ὉΥ 
ΘΟΙΩΡΙ οἴ ΙΥ οπδηρίηρ 10, 10 ἀοποίθ5 οἰ πο Υ 
84.58θηΐ ΟΥ Θοῃἰγδαϊοίίοῃ, δοοογάϊηρ ἴο [89 
ψΟοΓὰβ ΤΥΒΙΟΒ ΒΟΘΟΙΏΡΒΠΥ 1. ΤῆυΒ πάνυ 
μὲν οὖν ἱπιρ]ῖθ8 ἐμαὶ [η6 δΏΒνΘσο ἀ068 
ποῦ {ὴκ (Π6 γβδὺ βρϑδκοῦ Ῥοβίἑνα 
ΘΩΟΌΡὮ; [1 διηουηΐθ, τπογοίοσο, ἴο ἃ 
ΒΓΟΏΡ δϑϑθηΐ. Βευΐ δὴ δ5ϑθηΐ 15. ουΐ οὗ 
[86 ᾳποϑοη ἰῃ {18 Ῥαβϑᾶρο; ἢ 80 [δαί 
ποίδίηρ που τοπιδίη δαὶ ἴο 7οΐ πᾶνν 
2} τοὐναντίον, νι ἢ πουἹὰ Ὀ6 85 δὉ- 
ϑυτα ἴῃ ΟΥ̓ΘΟΪ 85 ἴο 580 ἰδδί ομθ ἰδίην 
ἷς σεν ορροϑίδδ ἴο δοῦπον του Ὀ6 ἴῃ 
ἘΠ ρΙ18Ἐ. 

Ι 
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σχεδὸν γὰρ τῷ Ψευδεῖ μὲν οὐ πάνυ πονηρὰς ἂν τις λύπας τε 
καὶ ἡδονὰς ϑείη, μεγάλῃ δ᾽ ἄλλῃ καὶ πολλῇ συμττιπτούσας 
πονηρίᾳ. 

ΣΩ. Τὰς μὲν τοίνυν πονηρὰς ἥδονὰς καὶ διὰ πονηρίαν 
οὔσας τοιαύτας ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν, ἂν ἔτει δοχῇ νῷν" τὰς 
δὲ ψευδεῖς κατ᾽ ἄλλον τρόπον ἐν ἡμῖν πολλὰς καὶ πολλάκις 

ἐνούσας τὸ καὶ ἐγγιγνομένας λεχτέον. τούτῳ γὰρ ἴσως χρησό- 
μεϑα πρὸς τὰς κρίσεις. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔκ; εἴπτερ γ᾽ εἰσίν. 
ΣΩ. 4.3, ὦ Πρώταρχε, εἰσὶ κατά γε τὴν ἐμήν. τοῦτο δὲ 

τὸ δόγμα, ἕως ἂν κέηται παρ᾽ 

που γίγνεσϑαι. 

ΠΡΩ. ΚΚαλῶς. 

ἦμ ἵν, ἀδύνατον ἀνέλεγκτον δή- 

ΣΩ,. πΠροσιστώμεϑα δὴ χαϑάπερ ἀϑληταὶ πρὸς τοῦτον αὖ 
τὸν λόγον. 

ΠΡΩ. Ἴωμεν. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν εἴπομεν, εἴχτερ μεμνήμεϑα, [λίγον] ἐν 

τοῖς πρόσϑεν, ὡς, ὅταν αἵ λεγόμεναι ἐπιϑυμίαι ἐν ἡμῖν ὦσι, 
δίχα ἄρα τότε τὸ σῶμα καὶ χωρὶς τῆς ψυχῆς τοῖς παϑήμασι 
διείληπται. 

ΠΡΩ. "᾿Μεμνήμεϑα, καὶ προερρήϑη ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἐπιϑυμοῦν ἦν ἣ ψυχὴ τῶν τοῦ σώμα- 

τος ἐναντίων ἕξεων ἢ τότε, τὴν δ᾽ ἀλγηδόνα ἢ τινα διὰ πάϑος 

ἡδονὴν τὸ σῶμα ἦν τὸ παρεχόμενον. 

τῷ Ψευδεῖ 1 μανο δοτοὰ τῷ ψεύδει 
ἱηΐο τῷ ψευδεῖ. Ηο ἴ5 αρϑακίῃηρ οὗ [ῃ6 
δυδίταοϊ 4υλ}γ, ποῖ οὗ 801ὴ8 Ῥδυῆου- 
ἴδν 110. 

τοῦτο δὲ τὸ δόγμα] 1 8 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ 
ἴο οδυϊοι ἴπ6 τοδᾶον αρϑίηδί δ δ ΠθδυτΒ 
ἰτϑηβ]δίλου οὗ [15 ραϑϑαᾶβθ. Ηθ οχρ]δὶπβ 
τὸ δόγμα 88 {86 Ὀ6]16 τμαὺ πο ΡΙθαβαγθϑ 
816 ἴ4186: ἕως ἂν χέηται 5 ΘΟὨΒΘΑΠΘΙΕΙΥ 
Τηλθ ἴο Τθ8) 40 ἴοη αϑ ἐξ οοηπξιηλιεδ. 
Τὸ δβδθοι 8 ΣΟΙ ΑΣ 85 8 ἰἢπ8 δἰ ρυϊοα 
ἰο βδοοτγαίοβ, Ῥγοίδγοι δ, ὙΠῸ τὙΔ5 τηδῖη- 
ἰαϊηῖηρ [86 ορροβὶΐθ 8:46, νουἹὰ ΒΟΔΙΟΘΪΥ 
Βανθ δηβδιυγοσοὰ Καλῶς. Βαϊΐ τοῦτο τὸ 
δόγμα (ποῖ ἐχεῖνο) ον ΟσΒ]Υ τθέθσβ ἴὸ 
80 ρῥγϑοθάΐϊηρ εἰσὶ χατά γε τὴν ἐμήν, 
δα ΤΑΘΔ}8 ἰδ6 Ὀο]οΥ ὑμδὺ Ὀ]ΘΑΒΌΓΘ5 ΤΩΔΥ͂ 
6 4130 οΥἩ ἔτι. Τΐβ 18 τηβὰθ οογίδὶη 
ὉΥ παρ᾽ ἡμῖν, ἀπὰ πο 1688 ὈΥ χέηται; 

ἔοῦ παρ᾽ ἡμῖν πιπδὲ ΔΡΡΙΥ ἰο Ὀοΐ Κ0- 
ογαΐοα δηὰ Ῥχοίδσομυβ, δηᾷ χεῖσθαι, 
2 Ὁ ἡ 116 Ῥδϑδῖὶνο οὗ ϑεῖναι, 5. ἃ 

ποτγὰ οὗ υῃποασΐνοοξὶ ἤοσοθ, τοῖον δ Ρ- 
ΡΗθα ἴο ἃ ἸδὺΓ ΟΣ ἃ Ῥγοροβίϊΐοη. ΤῈΘ 
8086 ΟὗὉὨ [Π6 Ῥ4 558 ρ6 [8 ὈΘΟΟΙΏ68 Ρ]ΔΙΏ : 
Βα υπὲΐξ ἐλὶδ πιάρπιοπξ (07 πεῖμ6) ἐδ 
αρρτουεᾶ απὰ ἐεδαδίεδλοα ἐπ μι δοίδ, ἐΐ 
ἐδ ἐπιροδεῖδίε 70. τὲ ἐθ0 ἐδοαρέ (ΟΥ δέσοπια 
δυεπιρὲ 7)ηι) ἐασαπιπαξίοη. 1 Ὦδνθ 6ῃ- 
ἀοανουτγοᾶ ἴο ρῖνο {86 ἔογοο οὗἩ {86 τννοσὰ 
γίγνεσϑαι, νιΐοι, 85. τ] Ὅ6 566ῃ, βἰρ- 
εἰδᾶοα ἃ στθϑαὶ ἀθ8] τῆοσθ ἴδια εἶναι. 

ἕξεων ἢ τότε] ἕξεων, τὸ δὲ τὴν ἄλγ. 
5. [π6 τοδάϊηρ οἵ [Π6 τοοοϊνοᾶ ἑαχί, ΤῊΘ 
Βοά]. μ68 βονγονοῦ τοὺς ἔογ τὸ δέ, ἐμαὶ 
5) ἴθ οορΡγὶβὲ δὰ Ὀοίοσο πἶπι ΤΟΤῈ; 
διὰ τοδὰ 1 85 ΤΟΥΟ. Ου ἐμ ὲ5 15 ἐουπᾶθᾶ 
186 οἰμοπάδίου ΕΞΕΟΝΗΤΟΤΈΕ, Το 
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ΠΡΩ. Ἦν γὰρ οὗν. 

ΠΔΛΔΑΤΩΝΟΣ ΦΙΔΗΒΟΣ. 

ΣΩ. Σευλλογίζον δὴ τὸ γιγνόμενον ἐν τούτοις. 
ΠΡΩ. ““1ἔγε. 

»1 -“ ΒΝ 

ΣΩ, {Γίγνεται τοίνυν, ὁπόταν ἦ ταῦτα, ἅμα παρακεῖσϑαι 
λύπας τε χαὶ ἡδονάς, καὶ τούτων αἰσϑήσεις ἅμα παρ᾽ ἀλλή- 
λας ἐναντίων οὐσῶν γίγνεσθαι, 

ΠΡΩ. Φαίνεται γοῦν. 
ὃ καὶ νῦν δὴ ἐφάνη." 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τόδ᾽ εἴρηται καὶ συνωμολογημένον ἡμῖν 
ἔμπροσϑε κεῖται, --- 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 
“ [4 ΣΩ. Ὡς τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἄμφω τούτω δέχεσϑον, 

’ λ 4 ἢ Ν φ' “- 2 ἐ ν᾿, λύπη τε καὶ ἡδονὴ, [καὶ] ὁτε τῶν ἀπείρων εἰτην; 

ΠΡΩ. Εἴρηται" τί μήν; 
ΣΩ. {τίς οὖν μηχανὴ ταῦτ᾽ ὀρϑῶς κρίνεσθαι; 

͵ 

ὨΘΟΘΘΒΑΣΥ͂ οοηϊαηοίΐοη Δ’ νγὰ8 ῬΧΟΌΔΌΙΥ 
Ἰο5ὲ ἔτγομπι 18 ΤΘβϑΏ Ιᾶποθ ἰὸ ἴπΠ6 580- 
οοϑαΐηρ Α, 845 Η νγὰ5 ἔσγοτη [8 11 ΚΘ 688 
ἴο Ν. Τ6 σοπεπαυδὶ οοπίπδίου οὗ ΔΗ 
ΔΏΔΑΝ ἱἰπ Μϑ8., {Πυϑίγαῖθβ ὈοΐΒ [8658 
ῬΒθΒοΙΘΠΔ. 

τινα διὰ πάθος ἡδονήν] ΤῊΘ Ὀοδί 
ΜΒ. αν πλῆϑος ἔοσ πάϑος, 8} ΘΙΡῸΓ 
τσ ἀγοϑ6 ἔγοιῃ ἃ δοπίαδίου οὗ Α δπὰ 
ΛΑ. Βυῖ {δουρὰ ἴδ 5ϑηΐθῃοθ ἰβ {π8 τὶ ἀ 
οὗ ἃ βοοοπᾶ ἀἱ ΠΟΥ, ὩποῖποΣ 5111} 1168 
πη ἐῆ8 56ὴ86. ῬΡ]αίο 8 βροδϊχκίηρ οὗ δαί 
οομάϊεϊου ἴῃ ἩδϊοΝ ἐὴ6 χϊηἃ ἀρεῖγος (ἢ 6 ἡ 
οΡΡοβῖζο ἴο νγῆδί [πὸ ὈΟΑΥ͂ 6615: 50 [ἢδὶ 
[Ὧ6 δἀάϊίίοι οὗ ἧδονὴν τιδῖκο5 [89 ταϊπὰ 
ἴο ἀοδίσο δίῃ. δὴν ὙΔΥΒ τοῖρς ὈΘ6 
ΡΙοροβθὰ ἰοὸ σϑῖίιονο {μὲ5 ἀϊ βου, Ὀαὶ 
[80 ᾳυρδίΐοῃ ἰδ ποὲ τῆδίὶ Ρδίο τοΐρεὶ 
Βανο τυϊίθη, Ὀπὲ ταὶ ἢ Ἡτχοίο, δὰ {80 
ὙΔΥ5 ΔΙῸ ἴοο ὨΌΣΩΘΣΟΙΒ (0 ΑΙΙΟῪ 08 ἴο 
Εχ ὕροι ἐδὸ ὙΘΙῪ ὁπ6. ΤῊΘ ϑεηδὲ σου]Ἱὰ 
Ὅθ δοουγοὰ ὉΥ͂ τὴν δ᾽ ἀλγηδόνα τὴν διὰ 
ΤΙ ΠΙἊάϑος ἤδη ἐνὸν χ. τ. ξ. ΤΏ τηθδη- 
ἴηρ οὗἩ διὰ πάϑος ΔΡρϑδγβ ἴο Ὅσ, ἑλγομρὴὰ 
αοἰμαΐ ἐπιργεδαίοη, 8ἃ5 ορροδϑὰ ἰὸ 1π6 
Ρἰθάϑυτο οὗ δαρέοζαξίοπ. 

,͵ Γίγνεται) ἰ5. ποῖ {18 Δ ΘΥΙΟΥ Ο668- 
5ἰοηθα Ὦγ (86 τοι δοθῆοθ οὗἨ [86 0Γ6- 
μοΐῃρ γιγνόμενον το τοδὰ Φαίνεται, 
ἵ6 581} μοί τἱὰ οὐ ἐδθ οἰυπιδυ γίγνεται 
Υίγνεσϑαι, δηἃ νὰ 5881} βαᾶνθ ἃ Ὀοίϊον 
ΔοΟΥΓοβροηάθῃςοο ἴο ἐφάνη, διὰ ἰο Ριο- 
(το ιιδ᾽ Φαίνεται γοῦν. ΄σ 

εἴτην] ΤῈδ δοπείσυοου. ἰδ εἴρηται 

ὡς δέχεσϑον, ὅτι εἴτην,--- ποτ ὡς ἰπ- 
ἰτοάποο8 ἴα ἔδοὶ, δῃὰ ὅτι [ὴ6 τϑϑβοῃ 
οὗ ἴ. Τηΐϊθ μοῖβ τὰ οὐ {πὴ6 οδα8616855 
ἀοραγίωσο ἔγοτη [86 οὐγάΐϊμπαυυ σὰ]65 οὗ 
οορϑίγποιίζοη, ἴῃ ἀοίθποθ οὗὐ τοῦ [1 
ΤΟΥΠΊΘΥΙΥ αποίϊοὰ έααο 9ὅ, ν. Βυὲΐὲ 
ἴΠογθ 8130 π6 ἴοχὶ ἰδ ποί ἰγυβίιγογὮΥ. 
χαὶ ταλαιπωρουμένη τε δὴ χ. τ. ἕξ. 
Βῶὼ5 δίγοδαν αχοϊίοα {πὸ βυβρίεἶῖοῃ οὗ 
Ἡοϊμπμάονῆ, ἱβοπρὴ ΣΦ ἀο ποί δβϑϑϑθηΐ ἴο 
8 τηοὰθ οὗ οογτϑοϊηρ , ΒΥ βυϊκίηρ 
ουὐ ἀποφαίνειν δοὰ ὉΥ οἰδορίηρ χαὶ 
ἰπίο ἯΙ: νγὸ οἷϑδσ ΔΙΎΑΥ ἴδ ἔπο ΟὨΪΥ͂ 
ἀἰβουῖθθ. ΤΏθη ἥ που!ά ἰακο ζῴη 
διὰ ἀπολλύοιτο ἴθ 6 δϑιηθ σϑββοῃ 
(δαὶ ὅτι ἰΔκο5 εἴτην. 

Τίς οὖν μηχανή] Τῆς Ζατίο!ι εἀϊίοτα 
Βδνθ δἀορέθα 8.811 Ὀδπτη5 τοδάΐηρ, Τὶς 
οὖν: Ὀπὲ ἰξ ΡΙαίο μαὰ παηϊθᾶ ἰοὸ 1868 
ἴ8:6 ὁῃο 11, π6 ψουἹὰ μανα τυΐίθη ἔστι 
τις, ΟΣ δδᾶνθ μῥ᾽δοθὰ {6 ϑῃοὶ τς δηγ- 
ὙΏΟΙΓΘ Σαίδοῦ ἴθδη δὶ ἰδ6 Ὀορίπηΐηρ οὗ 
[86 δοηΐθῃοθ. Α Ὀοῖδοσ οοσγϑοϊοη υου]Ἱὰ 
Βαν δθθη, Τί οὖν; μηχανὴ ταῦτ᾽ ὀρ- 
οῶς χρίνεσθαι; ΤΒΟΤΘ 18 6 ψϑδηΐ οὗ 
δα] υδαποηΐ ἴῃ ἴἢ6 ἀἰβδοτοηΐ ραγίβ οὗ [19 
ἀἰαϊοσαθ. ΕὟΡ [π6 αποβίΐοῃ ἤ6Γ6 δϑϊικοα 
ἷβ Ὠοῖ ΙΩΟΣΥΘ (ΠΥ οχρ]αϊποὰ δὐϊοσγαγάβ, 
δηὰ εἰ 5 πὸ ϑηβνγοσ ἴο ΠΠ οὗ ἴο Βεκ- 
κοῦ β φοη͵θοίυγαὶ Ποῖα. ΙΕ 5 ποί ἰτῃ- 
ΡΓΟΌΔῸ]6 πδὶ δοιηθίϊηρ ἢ88 [4116 οὔΐ, 
ῬΟΥΒαρ5 ἰο ἔδο ΓΟ] ον Ως οδδοὶ. Τί οὖν; 
μηχανὴ ταῦτ᾽ ὀρθῶς χρίνεσθαι; (τῇδε 
δὲ σκεψάμενος πείρω ἀποχρίνεσϑαι.) 
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ΠΡΩ. Πῇ δὴ καὶ πῶς; 
ΣΩ. Εἰ τόδε τὸ βούλημ᾽ ἡμῖν τῆς κρίσεως τούτων" ἐν 

τοιούτοις τισὶ διαγνῶναι [βούλεται] ἑχάστοτε, τίς τούτων πρὸς 
ἀλλήλας μείζων καί τις ἐλάττων χαὶ τίς μᾶλλον [καὶ τίς σφο- 

δροτέρα], λύπη τε πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπη πρὸς λύπην καὶ ἡδονὴ 
πρὸς ἣἥδονήν. 

ΠΡΩ. ᾿Αλλ ἔστι ταῦτά τὸ τοιαῦτα καὶ ἣ βούλησις τῆς 
χρίσεως αὕτη. 

ΣΩ. Τί οὖν; ἐν μὲν ὄψει τὸ πόρρωϑεν καὶ ἐγγύϑεν δρᾶν 
τὰ μεγέϑη τὴν ἀλήϑειαν ἀφανίζει καὶ ψευδῆ ποιεῖ δοξάζειν, 42 
4 ͵ γ7)»»Ὦ, ς - }] "ἪἬ» 5» "ἅν - ἤ 

ἐν λύπαις δ᾽ ἄρα καὶ ἡδοναῖς οὐκ ἔστι ταὐτὸν τοῦτο γιγνό- 
μενον; 

ΠΡΩ. Πολὺ μὲν οὖν μᾶλλον, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ, Ἐναντίον δὴ τὸ νῦν τῷ σμιχρὸν ἔμπροσϑε γέγονεν. 
ΠΡΩ. Τὸ ποῖον λέγεις; 

ΣΩ. ὙΤότε μὲν αἱ δόξαι ψευδεῖς τε καὶ ἀληθεῖς αὐταὶ γι- 
γνόμεναι τὰς λύπας τὸ καὶ ἡδονὰς “μα τοῦ παρ᾽ αὑταῖς πα- 
ϑήματος ἀνεπίμπλασαν. 

ΠΡΩ. ᾿«ληϑέστατα. 

ἙᾺ τόδε τὸ βούλημα] 1 ἴᾶνθ οἰδηροᾶ 
[86 τοδάϊης δὰ ρμαποίαδίίοῃ. τούτων ἐν 
τοιούτοις τισὶ 15 οοΥίδί]ν ποῖ ο]ορδηῖ, 
αὶ ὉΥ οχρίδιπΐηρς τούτων ἴὸ ὈΘ {89 
ῬΙοαβασοβ δηὰ μαΐῃβ δῃὰ ἐν τοιούτοις 
τισὶ ἰο Ὅ6 οῃ β00 ἢ! οοοδβίοϑ, δβοιὴθ οὗ 
Ὧ5 ΤΩΔῪ δὲ Ὀγουσῆΐ ἴο ἰοϊεσαῖθ ἱΐ{. Βαΐ 
τὸ βούλημα τῆς χρίσεως διαγνῶναι βού- 
λεται Ὀχΐηῃρβ 115 οσσῃ οομαριπηδίίΐοῃ νυ ἢ 
1. ΙΕ ΤΩΔῪ Ὅθ 5518 παΐ (Π6γ0 15. ὯὩ0 ἰτὰ- 
ῬΓΟΡΥΙΟΙΥ ἰπ [6 Θχργοβ8ϊου---ἼΠ6 ψ}}} 
ν 15", Βαϊ τὸ βούλημα ἰ8 ποί ἐμο Ἡ]}]], 
Βαϊ « Ῥαγίϊουϊδι τῖβ, δῃὰ τὸ β. τῆς 
χρίσεως ἰ5 186 νίϑῃ! ἐο ἱπᾶρο. ἴῃ [868 
]αιοδ 8068, Β, Ῥ]αῖΐο ἀθοϊαῦοβ Ρ]ΘΘΒΌΓΟ 
πράττειν ὅ τι περ ἂν αὐτῆς ἡ βούλη- 
σις ἐθελήσῃ ; δαὶ [8 ὀχρτγοϑββίοῃ [που ρἢ 
ἀπ] τῦῶβ ἰπον δ Ὁ]6; ΓΟΥ ῬΙΘαΒβΌσΟ 
σδημοῖ ἀθϑῖσγο, δηὰ 1 ἢ6 δὰ βαϊὰ ἐἔπι- 
“υμία, Β6 πουἹὰ βανα Ὀθθῃ ΟὈἸροα ἴο 
ἔογορο π6 τηρδλΐῃ σγουηᾶ οὗὨ ορροβίοη 
ἴο ϑυμός, πειϑοῖ μετ᾽ ἀπάτης. [π ἐμαὶ 
Ῥαβϑᾶρο 1 ὙΠῚΠ ἴακο (ϊ5 ορρογίθετ ιν οὗ 
τοι κίηρ τμδὲ βιάζεσϑαι Ὑτὶλθῃ οοση- 
Ρθπάϊοῦβ! Β88 Ῥθθῃ τηϊδοορίοἃ βιαίου. 
Βυϊ ΠΟῪ οδῃ ἴπ6 ἩΠ5} 10 αάρο πάᾶβο 

--δηὰ ΣΕ ἰδ οδηποί ἱπάᾶσχο, ΠΟῪ οδῃ ἴΐ 
ἩΒῺ ἴοὸ ᾿υᾶροῦ ΜΥ οοσγοοϊοῃ 8 Κ}]}Υ 
θοζὰθ ουξ ὈΥ Ῥτοίδιομαβ᾽ δηβοΥ --- ἡ 
βούλησις τῆς χρίσεως αὕτη. Βγ 1οᾶν- 
ἴηρ ουΐ χαί τις σφοδροτέρα, {πὸ ἀϊβσοα! 
γΒῖοἢ Ὀοϑοῖ τίς μᾶλλον ἀΐβαρρϑδγβ. Οὐσω- 
Ρδτθ δῦονο 87, Ὁ, σφόδρα ἑχάτεραι, 
ὙΓΒΪΟΝ ΔΏΒΥΤΟΓΒ ΟΧΘΟΙΪ ἰο μᾶλλον λύπη 
ἄς. 

᾿ΕΙναντίον) ΤῊ Ϊ5 18. ῬΟΡΠΔρ8 ἐἶθ ταοβὲ 
ὈοΔυΙα] οὗ 811 [6 Γϑιδυῖκα ἰπ (Πΐ5 δὰ- 
τοϊσ Δ Ὁ]6 αἰδβαυϊδίξίου ὁπ Ρ]δαβῦσο. ἘΕὉτ- 
ΤΟΣ ἰ μαδὰ Ὀθοθῃ δργϑοὰ ἰῃδί ποϊοῃϑβ, 
85 ΠΟΥ Βδρροπϑθὰ 0 ὍΘ ἴχυθ ΟΣ ἔμ]56, 
οοορβίομθἃ 8, ΘΟΥσβροπαϊηρ αἰ ΌΤΘΩΟΘ 
πῃ ἴ86 Ρ]οαβῦγοβ δηἃ ρμδΐῃβ ἀϑροηάίηρ Ὅη 
ποτὰ; Ὀὰϊ ΠΟ 1 δλ5 66 δβῆονγῃ ἰΠδὲ 
Ρ᾽θδδβῦγοδ δᾶ ρῥϑδίηβ, ὈΥ͂ (Βοἷσ δοιραγᾶ- 
ἐΐνο ἀϊδίδησο ἰῃ ἐἶπιθ, δὰ ὈῪ ἐπ οὶγ ταυἴπα] 
οομῃίγαβὶ, ρχγοάμποθ ἔδ]89 ποοῃβ δϑουΐ 
ΤΒΟΣΏΒ6ΙΨΥ68. 

ἀνεπίμπλασαν)] ΟΌδβοῖνα ἴδ6 ἱπῆροῦ- 
ἴϑοοῖ: Ῥῦενγα γζοιπαᾶ ἰο σοπιπιμηέσαξε ἐδεὶν 
φιαΐζέέν (οὗ ἰγυϊ οὐ ἐδ δομοοὰ) ἔο ἐδέ 
»αΐδιδ απᾶ »ίεαεωνει. 

ζ2-. 
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ΣΩ. Νῦν δέ γ᾽ αὐταὶ διὰ τὸ πόρρωῪπθέν τε καὶ ἐγγύϑεν 
ἑχάστοτε μεταβαλλόμεναι ϑεωρεῖσϑαι, καὶ ἅμα τιϑέμεναι παρ᾽ 
3 ’ ς Ἁ ζ Α ᾿ ᾿ Δ ἰ ’ 

ἀλληλας, αἱ μὲν ἡδοναὶ παρὰ τὸ λυπηρὸν μείζους φαίνονται 
Α ’ “« 2 1 3 δ ) ς ν᾿ ) ’ καὶ σφοδρότεραι, λῦπαι δ᾽ αὖ διὰ τὸ παρ ἡδονὰς τοὐναντίον 

ἐχείναις. 

ΠΡΩ. ᾿ΑἸνάγχη γίγνεσθαι τὰ τοιαῦτα διὰ ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὅσῳ μείζους τῶν οὐσῶν ἑκάτεραι καὶ ἐλάτ- 

τους φαίνονται, τοῦτ᾽ ἀποτεμόμενος ἑκατέρων τὸ φαινόμενον 
Ο ἀλλ᾽ οὐκ ὅν, οὔτ᾽ αὐτὸ ὀρϑῶς φαινόμενον ἐρεῖς, οὐδ᾽ αὖ ποτὲ 

τὸ ἐπὶ τούτῳ μέρος τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης γιγνόμενον ὀρϑόν τδ' 
καὶ ἀληϑὲς τολμήσεις λέγειν. 

ΠΡΩ. Οὗ γὰρ οὖν. 
ΣΩ, Τούτων τοίνυν ἑξῆς ὀψόμεϑα, ἐὰν τῇδ᾽ ἀπαντῶμεν, 

ς . δ ’ - " « 2. ’ ᾿ 

ἡδονὰς καὶ λύπας ψευδεῖς ἔτι μᾶλλον ἢ ταῦτας φαινομένας τὲ 

χαὶ οὔσας ἐν τοῖς ζώοις. 

ΠΡΩ. Ποίας δὴ καὶ πῶς λέγεις; 

ΣΩ. Εἴρηταί που πολλάκις ὅτι, τῆς φύσεως ἑκάστων δια- 
Ὁ φϑειρομένης μὲν συγχρίσεσι καὶ διαχρίσεσι καὶ πεληρώσεσι καὶ 

χενώσεσι καί τισιν αὔξαις καὶ φϑίσεσι, λῦπαί τὸ καὶ ἀλγηδόνες 
ν 282 ᾿ ’ ς ’ φ«») », 2 » ’ χαὲὶ ὀδύναι καὶ πάντα, ὁπόσα τοιαῦτ᾽ ὀνόματ᾽ ἔχει, ξυμβαίνει 

γιγνόμενα. 
ΠΡΩ, Ναί, ταῦτ᾽ εἴρηται πολλάκις. 
ΣΩ. Ἐὶς δέ γε τὴν αὑτῶν φύσιν ὅταν καϑιστῆται, ταύτην 

γ νΝ , ς . Σ ᾿ " ) ς. » ) « αὖ τὴν κατάστασιν ἡδονὴν ἀπεδεξάμεϑα παρ ἡμῶν αὑτῶν. 
ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. 
ΣΩ. Τί δέ, ὅταν περὶ τὸ σῶμα μηδὲν τούτων γιγνόμενον 

ς ; » Υ 

ἡμῶν ἢ; 
ΠΡΩ. Πότε δὲ τοῦτ᾽ ἂν γένοιτο, ὦ Σώκρατες; 

[ - 

ἙῈ ΣΩ. Οὐδὲν πρὸς λόγον ἐστίν, ὦ Πρώταρχε, ὃ σὺ νῦν ἤρου, 
τὰ ἐρώτημα. 

ΠΡΩ. Τὶ δή; 

ΣΩ. Διότι τὴν ἐμὴν ἐρώτησιν οὐ κωλύει ἐμὲ διερέσϑαι 
σε πάλιν. 

Οὐκοῦν, ὅσῳ] 7λαὲ πιμοῦ ἐδεη, ὃν ἐλαὲ ἐδε ἀρρεαγαηος ἐξδεῖ ἐδ α τίρλὲ α»- 
«οὐέοὶ, εἴἰδον ἀρρεανϑ ργεαξετ ἰδαπ τὲ γτεαϊῳν ρμεαγαποῖ, ΠΟΥ τοἱὔδ νοι υεπέμγε ἐο οαἷὲ 
ἐδ, ἰλαὲ αρρατεπὲ απᾶὰ ὠπγεαΐ χιαπίϊξν, ἐδαὲ ρανγὲ φ ἐδλε ρϊεαδιιγε οὐ ἐδε ραΐη 
ψου, τοῦ ουξ οὔ" απὰ ψγοι ισἱἶ πείλεν δαὰν τοὐλιοὶ ἐδ ζουπαεα ὠροῖ ἐξ, τὶρλὲ απὰ ἔτει. 
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ΠΡΩ, Ποίαν; 
2 Ύ 2 ΣΩ. Εἰ δ᾽ οὖν μὴ γίγνοιτο, ὦ Πρώταρχε, φήσω, τὸ τοι- 

οὕτον, τί ποτ᾽ ἀναγκαῖον ἐξ αὐτοῦ συμβαίνειν ἡμῖν; 
ΠΡΩ. [Νὴ κινουμένου τοῦ σώματος ἐφ᾽ ἑκάτερα φής; 
ΣΩ. Οὕτως. 

ΠΡΩ. δῆλον δὴ τοῦτό γ᾽, ὦ Σώκρατες, ὡς οὔϑ᾽ ἡδονὴ 
γίγνοιτ᾽ ἂν ἐν τῷ τοιούτῳ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἄν τις λύπη. 

ΣΩ, Μαάλλιστ᾽ εἶπες. ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, τόδε λέγεις, ὡς 48 

ἀεί τι τούτων ἀναγκαῖον ἡμῖν ξυμβαίνειν, ὡς οἱ σοφοί φασιν" 
ἀεὶ γὰρ ἅπαντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω ῥεῖ. 

ΠΡΏΩ. «““Ζέγουσι γὰρ οὖν, καὶ δοκοῦσί γ᾽ οὐ φαύλως λέγειν. 
ΣΩ, Πῶς γὰρ ἄν, μὴ φαῦλοί γ᾽ ὄντες; ἀλλὰ γὰρ ὑπεκ- 

στῆναι τὸν λόγον ἐπιφερόμενον τοῦτον βούλομαι. τῇδ᾽ οὖν δια- 
γοοῦμαι φεύγειν, καὶ σύ μοι ξύμφευγϑε. 

ΠΡΩ. 41ἔγε ὅπῃ. 
- “ δ , φ » - Ἁ ’ 

ΣΩ, Ταῦτα μὲν τοίνυν οὕτως ἔστω, φῶμεν πρὸς τούτους. 

σὺ δ᾽ ἀπόκριναι" πότερον ἀεὶ πτάντα, ὅπόσα πάσχει τι τῶν Β 
Μ ’ ".,χ } » ’ ἣ ᾿ . ΥΨ 5 ᾿ , 
ἐμψύχων, ταῦτ᾽ αἰσϑάνεται τὸ πάσχον, καὶ οὔτ᾽ αὐξανόμενοι 
λανϑάνομεν ἡμᾶς αὐτοὺς οὔτε τι τῶν τοιούτων οὐδὲν πάσχον- 

ὯΝ - ι ’ )η Ά ͵ “- , , 3 

τες, ἢ πᾶν τουναντίον; ὄλίγου γὰρ τὰ γε τοιαῦτα λέληϑε πανϑ 
ς “ 

ἡμᾶς. 
ΠΡΩ. “ἅπαν δήπου τοὐναντίον. 
ΣΩ, Οὐ τοίνυν καλῶς ἡμῖν εἴρηται τὸ νῦν δὴ ῥηϑέν, ὡς 

« Α ᾽  »] ᾽ λ ς 

αἱ μεταβολαὶ κάτω τε καὶ ἄνω γιγνόμεναι λύπας τε καὶ ἢδο- 

νὰς ἀπεργάζονται. 
ΠΡΩ. Τὶ μήν; 

ΣΩ. ὯΩδ᾽ ἔσται κάλλιον καὶ ἀνεπιληπτότερον τὸ λεγό- 
μξνον. 

ΠΡΩ. Πῶς: 

σ 

ἀεὶ γὰρ ἅπαντα] ΤῊΘ Ῥδβδᾶροβ ἰῃ 
Ῥίαΐο, ἔγοτη ὙΒΙΟΝ 76 ΤΩΔΥῪ ΘΒ ἃ [Ὲ}} 
δοοοπηΐ οἵ [Π18 ἀοοίτῖπα οὗ Ηδγβο ἴα, 
το Τἠεαέεὶ. 119 ---80, ϑορλέδέ, 349 ----50, 
δὰ Οταξυϊ. 402. Ιὲῥ 15 Βογα δ᾽] ἀθα ἴο, 
Ὀδοδαβα δὲ ἢγβδί δῆ 1ὑ νουἹὰ ΔΡΡΘΑΣ 
ἴο Θχοϊυᾶο [26 Ῥοββ ὉΠ οὗ δαί δἰδίο 
οὔ ἱπάϊβογθηοα ἰο Ρ] ΘΑ βαγο δπᾶ δίῃ ἔγόση 
ὙΠ ΠΙΊΟΝ βοογδῖοβ ἴδ δουΐ ἴο ΒΟΥ ΒῃοΙΠ 6 Γ 
ἰηβίδβῃοθ οὗ ἃ ἴδ]8βθ Ὀ]ΘΑΒΌΣΘ, ὨΒΙΏΘΙΥ, 

ὙΠΟΥ6 Γο]ϊοῦ ἔγοτη ρδίῃ (ΒΟ ἢ ἷ5. ἱπάϊ- 
ἔθγθιθθ) 15 ὑποῦρσῆϊ δηᾶὰ βροόκθῃ οὗ 88 
Ῥοβίθνο ρ]θαβιιγο. 

ὑπεκστῆναι] ϑορῃ. «4)α;, 82. φρο- 
νοῦντα γάρ νιν οὐχ ἂν ἐξέστην ὄχνῳ. 

Τί μήν] ΤῊΐΒ ζΟΠΘΙΑΙΥ διῃοαμίβ ἴο 
ὩΟΐΉΪηρ ΤΟΥ ἰἤδη 8ῃ δ58θηΐί: δ 85 
ϊ5. οΥδρίηδ)] τωϑδηΐϊηρ 15 Ἡλαὲ εἶθε ἢ ἴὶ 15 
ῬΟΣΙΘΟΙΥ δα 8016 ΒΘΓΘ. 
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ΣΩ,. “Ὡς αἵ μὲν μεγάλαι μεταβολαὶ λύπας τὲ καὶ ἡδονὰς 
ποιοῦσιν ἡμῖν, αἱ δ᾽ αὖ μέτριαί τε καὶ σμικραὶ τὸ παράπαν 

5264, ως 
οὐδέτερα τούτων. 

ΠΡΩ. Ὀρϑότερον οὕτως ἢ κείνως, 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἰ ταῦϑ'᾽ οὕτω, πάλιν 

ἂν ἧχοι. 
ΠΡΩ. Ποῖος; 

Σώχρατες. 
γῦν δὴ ῥηθεὶς βίος 

1 
ω 
ς 
0 

ΣΩ. Ὃν ἄλυπόν τε καὶ ἄνευ χαρμονῶν ἔφαμεν εἶναι. 
ΠΡΩ. ᾿«Ἱληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ. Ἐκ δὴ τούτων τιϑῶμεν τριττοὺς ἡμῖν βίους, ἕνα μὲν 

Ὁ δύ δ δ᾽ ὖ λ, Ν δ δ᾽ εἰ! δέ ᾽Ν -. 5». ’» ἡδύν, τὸν δ᾽ αὖ λυπηρόν, τὸν δ᾽ ἕνα μηδέτερα. ἢ πῶς ἂν φαίης 
Ά Α ῇ 

συ Ζσέδρί τούτων; 

ΠΡΩ. Οὐκ ἄλλως ἔγωγ᾽ ἢ ταύτῃ, τρεῖς εἶναι τοὺς βίους. 
ΣΩ. Οὐκοῦν οὐκ ἂν εἴη τὸ μὴ λυπεῖσϑαί ποτε ταὐτὸν τῷ 

χαίρειν. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἄν; 

ΣΩ. Ὁπόταν οὖν ἀκούσῃς ὡς ἥδιστον πάντων ἐστὶν ἀλύ- 
πως διατελεῖν τὸν βίον ἅπαντα, τί τόϑ᾽ ὑπολαμβάνεις λέγειν 
τὸν τοιοῦτον; 

[4 » ΠΡΩ. Ἡδὺ λέγειν φαίνεται ἔμοιγ᾽ οὗτος τὸ μὴ λυπεῖσϑαι. 
ΣΩ. Τριῶν οὖν ὄντων ἡμῖν, ὧντινων βούλει, τίϑει, καλ- 

Ἑ λίοσιν ἵν᾽ ὀνόμασι χρώμεϑα, τὸ μὲν χρυσόν, τὸ δ᾽ ἄργυρον, 
τρίτον δὲ μηδέτερα τούτων». 

ΠΡΩ. ΜΚΚεῖται. 

ΣΩ. 

γοιτ᾽ ἄν, χρυσὸς ἢ ἄργυρος; 
ΠΡΏ. Καὶ πῶς ἂν; 

Τὸ δὲ μηδέτερα τούτων ἔσϑ᾽ ἡμῖν ὅπως ϑάτερα γέ- μῆ 0 Π 0 

ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὃ μέσος βίος ἡδὺς ἢ λυπηρὸς γενόμενος 

ὧντινων βούλει] Ηρ ἰ5 ποὲ δρδδκίηρ 
οὗ [80 ἴῆγ66 ζΖένεδ ἰῃ ραυιου]ν, Ὀπὶ 5π}- 
Ῥοβθδ ΔΩῪ ἴδγοο (πΐηρδ, ἴο ὕνο οἵ ὙὨΐο ἢ 
ὨδΙη68 αν Ὀθοη σίνου, Ὀὰΐ ἴπ6 (ῃἰνὰ 
Ϊ8 ΤΏΘΓΘΙΥ ΚΗΟΩ 85 ποὲ εἶδεν. ΤΏ6 
αὐοβου ἴπθηῃ 8) σα ἰΐ δέοοτπα οἰϊποῦ 
ὅδ66 1Π6 ποχὶ ποίΐοθ. 

γενόμενος] ΟΟἸηπιο!]ῦ λεγόμενος. Βαὶ 
ὙΏΘη ὙΠ ΘΟΙΒΙΔΘΥ ΠΟῪ ΔΥΚΊΔΓΑΙΥ 1}}18 
τγοτὰ 5 ῥ]δοθὰ, δηᾶὰ (ἤθη [ἰοοῖς ἴο ἰδ8 
Ῥτϑοοάϊηρ γένοιτ᾽ ἄν, ἱἰξ 5θθιῃβ βοδσοθὶῦ 

ΡΟΒ510}16 ἰο ἄουδί (δαί (μὲθ 8 οὨθ οὗ 
[886 ΤΙΒΩΥ͂ ἰπϑίδῃοθϑ ὙΠογο λεγόμενος 
885 ἀϑιγροὰ [Π6 ῥ]4οθ οὗ γενόμενος. 10 
νουἹὰ 6 ΟἸΣ]ἀἶϑ ἢ ἴο 580 ὁ μέσος βίος 
δ ποῖ, δηᾶὰ ἐβδηηοΐὶ 6 τἱρ δον (Βουρδί 
ἴο Ὅ6, {παῖ ἔγοηα ὙΒΐοῦ ἢ δα5 Ὀδθη 
ΤΟΓΔΔΙΙΥ αἰδυηρσυ δηθὰ; Ὀπὶ 1 ἴδ 16- 
ΘΟΒΒΑΙῪ [ὉΓ ἴΠπ6 διρυιηθηΐ [0 ΒΠΟῪ {πδὶ 
[86 εἰγουτηδίδποθ οὗἨὨ [18 Θδοτηΐηβ ᾿ΙΏσηΘθ- 
Αἰαίοὶ δὲοσ ρῥδΐῃ οδηποὶ αὔξέν 118 π8- 
ἴαγο, διὰ τϑκο 1 δέοσοπιθ ὈΪΘΑΒΏΓΣΘ. 
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ὀρϑῶς ἂν ποτε, οὔτ᾽ εἰ δοξάζοι τις, δοξάζοιτο, οὔτ᾽ εἰ λέγοι, 

λεχϑείη, κατά γε τὸν ὀρϑὸν λόγον. 
ΠΡΩ. Πῶὼς γὰρ ἄν; 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ ἑταῖρε, λεγόντων γε ταῦτα καὶ δοξα- 

ζόντων αἰσϑανόμεϑα. 
ΠΡΩ. ΜΚΚαὶ μάλα. 
ΣΩ. Πότερον οὖν καὶ χαίρειν οἴονται τότε, ὅταν μὴ λυ- 

πῶνται; 

ΠΡΏΩ. Φασὶ γοῦν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν οἴονται τότε χαίρειν" οὐ γὰρ ἂν ἔλεγόν που. 
ΠΡΩ. ΒΔΚΚινδυνεύει. 

ΣΩ. Ψευδῇ γε μὴν δοξάζουσι περὶ τοῦ χαίρειν, εἴπτερ χω- γε μὴν 6 9 
οὶς [τοῦ μὴ λυπεῖσϑαι καὶ τοῦ χαίρειν] ἣ φύσις ἑκατέρου. 

ΠΡΩ. ΜΚΚαὶ μὴν χωρίς γ᾽ ἦν. 
ΣΏ. Πότερον οὖν αἱρώμεϑα παρ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ εἶναι, καϑά- 

περ ἄρτι, τρία, ἢ δύο μόνα, λύπην μὲν κακὸν τοῖς ἀνθρώποις, 
τὴν δ᾽ ἀπαλλαγὴν τῶν λυπῶν, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀγαϑὸν ὅν, ἡδὺ προσ- 
αγορεύεσϑαι; 

ΠΡΩ. Πῶς δὴ νῦν τοῦτο, ὦ Σώκρατες, ἐρωτώμεϑα ὑφ᾽ 

ἡμῶν αὐτῶν; οὐ γὰρ μανϑάνω. 
ΣΏ. Ὄντως γὰρ τοὺς πολεμίους Φιλήβου τοῦδε, ὦ Πρώ- 

ταρχε, οὐ μανϑάνεις. 
ΠΡΩ. “Ἴέγεις δ᾽ αὐτοὺς τίνας; 

ΣΩ. Καὶ μάλα δεινοὺς λεγομένους τὰ περὶ φύσιν, οἱ τὸ 
παράπαν ἡδονὰς οὔ φασιν εἶναι. 

ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ. «“Δυπῶν ταΐτας εἶναι πάσας ἀποφυγάς, ἃς νῦν οἱ περὶ 

Φίληβον ἡδονὰς ἐπονομαζουσιν. 

εἴπερ χωρίς] 866 Δρροηάϊχ. 
Πότερον οὖν αἱρώμεθα] Οπο αἰίοτ- 

Ὡδῖνο δανίηρ Ὀ66Ὼ αϊ5Ξροβθά οὗ, {Ππ6 ΟἿΟΣ 
ἷδ [ΚΘ ἂρ: “1 ἐγθθάοση ἴγοση ρϑΐῃ ἰδ 
ποί ρ]θᾶϑυγο, 15 ἰθοχο βθοη ἃ ὑΠηρ 88 
ΔΌΒοΙυϊα ρΙθδβϑῦγο ὃ" ΔΑἠῃά ἴπ|8 5 ἰηῖγο- 
ἀυοοὰ Δηοίμος αποδίΐοη: 518. ΡὈ]ΘΆΒΌΥΘ 
Ροβϑί]9 υἱπουῦϊ δίῃ Ὁ" 1 δαγνο δα ἀοά, 
ἰὼ [16 Αρρϑῃᾶϊχ, ἃ ἰσγδῃβ]δίϊοη οὗ ἃ ρμᾶ8- 
δᾶζο ἔγτοιη Κϑδηΐ 5 “πέλγοροϊοσία, σὨϊΘἢ 
ΤΏΔΥ ῬΟΙΔΔΡ5 ἰηΐοσγοδί Β01ὴ0 Γοδάθσρ. 

τοὺς πολεμίου! ΤΙ δ ἰ5 ΚΘΏΘΓΑΙΥ πη- 
ἀογεϊοοὰ οὗ ΑὉδϑίμθηθθ. Τὴὸ ἀθβοσὶρ- 
ἤοη ἈΡΡΙ65 ὙΘΥΎῪ ὍὙ61} ἴο νμδῖ νὰ Ἰθδσῃ 
οὔ δἰτῃη ἔτοϊη ᾿ΐοβοπθβ [,δοτεϊιβ. οὐ 
τέχνη τοτηΐηάθ ομ8 οὗὨ [6 ἸΩΘΗΥ͂ 5566 18 
ασαϊηδέ {π0 Ρδίοηϊς 1}ἀ6685 Ὑὴ. δγθ 
αἰἰτϊ αἱοὰ ἰο πἶτη δοὰ ἢΐ8 ἔγίοπαβ. 4 
ἀδμροειδίοη, ιοϊῥοιυξ πιεαπηεδε διιξ δαγδῆ, 
ἷθ Αἰδο ἴῃ κοϑρίηρ ὙἱῈ ΠὶβΒ ΟΒΑΣΔΟΙΘΥ, 
τοῦ ποῖ τ ΡΙ]αίοβ ΖΟΠΘΥΔΙ ΔΡΡΤα- 
οἰδῆοι οὗ (6 Ογπίοκ. 

44 
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σ 
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ΠΡΩ. Τ' οὕτοις οὖν ἡμᾶς πότερα πείϑεσϑαι ξυμβουλεύεις, 
ἢ πῶς, ὦ Σώχρατες; 

ΣΩ. Οὔχ, ἀλλ᾽ ὥσπερ μάντεσι προσχρῆσϑαί τισι, μαν»- ᾿ θι 0 χρῖ » μ 
τευομένοις οὐ τέχνῃ ἀλλά τινι δυσχερείᾳ φύσεως οὐκ ἀγεννοῦς 

λίαν μεμισηχότων τὴν τῆς ἡδονῆς δύναμιν καὶ νενομικότων οὐ-- 
δὲν ὑγιές, ὥστε καὶ αὐτὸ τοῦτ᾽ αὐτῆς τὸ ἐπαγωγόν, γοήτευμα, 

Ὁ οὐχ ἡδονήν, εἶναι. τούτοις μὲν οὖν ταῦτ᾽ ἂν προσχρήσαιο, σχε- 
ψάμενος ἔτι καὶ τὰλλ᾽ αὐτῶν δυσχεράσματα' μετὰ δὲ ταῦτα, 
αἵ γέ μοι δοχοῦσιν ἡδοναὶ ἀληϑεῖς εἶναι, πεύσει, ἵν᾿ ἐξ ἀμι- 
φοῖν τοῖν λόγοιν σχεψάμενοι τὴν δύναμιν αὐτῆς παραϑώμεϑα 
πρὸς τὴν κρίσιν. 

ΠΡΩ. ᾿Ορϑῶς λέγεις. 
ΣΩ. ἹΜεταδιώκωμεν δὴ τούτους ὥσπερ ξυμμάχους, κατὰ 

τὸ τῆς δυσχερείας αὐτῶν ἴχνος. οἶμαι γὰρ τοιόνδε τι λέγειν 
3 ’ ) ’ , 1) ς Η ωα.-" ς - 

αὑτοὺς, ἀρχομέξνους ποϑὲν ἄνωϑεν, ὡς, εἰ βουληϑεῖμεν ὁτουοῦν 

Ἑ εἴδους τὴν φύσιν ἰδεῖν, οἷον τὴν τοῦ σκληροῦ, πότερον εἰς τὰ 
᾽ 2 ) ’ φΩ ὍΛ - ’ ὉΝ 

σχκληρότατ ἀποβλέποντες οὕτως ἂν μᾶλλον συννοήσαιμεν ἢ 

πρὸς τὰ πολλοστὰ σχληρότητι; δεῖ δή σε, ὦ Πρώταρχε, καϑά- 
περ ἐμοί, καὶ τούτοις τοὶς δυσχεραίνουσιν ἀποκρίνεσϑαι. 

ΠΡΩ. Πάνυ ἐὲν οὖν, καὶ λέγω γ᾽ αὐτοῖς ὅτι πρὸς τὰ 
πρῶτα μεγέϑει. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ τῆς ἡδονῆς γένος ἰδεῖν ἥντινα σπτοτ᾽ 
2 ’ - 2 Ἵ 4 ο ς 3 5 

ἔχει φῦσιν βουληϑεῖμεν, οὔκ εἰς τὰς πολλοστὰς ἡδονὰς ἀπο- 

45 βλεπτέον ἀλλ᾽ εἰς τὰς ἀχροτάτας καὶ σφοδροτάτας λεγομένας. 
ΠΡΩ. Πὰς ἂν σοι ταύτῃ συγχωροίη τὰ νῦν. 
ΣΩ. ᾿41λλ᾽ οὖν αἱ πρύόχειροἱ γε, [αἵπερ καὶ μέγισται τῶν 

ς - Ωῷ ͵ ’ ς ᾿ Α Ὁ,» 5 ἡδονῶν, ὃ λέγομεν πολλάχις, αἵ περὶ τὸ σῶμα εἰσιν αὗται. 

μεμισηκότων] ΤῊ 5 ἰβ ποῖ ἃ οδρυίοϊουβ 
οὔϑηρα ἔγοιῃ [86 ἀδίϊνο ἴο ἐπ6 σΘΏΪΗΨΘ, 
ΟΣ 5 ἴο ὈΘ [ΔΚΘῺ ΔΌΒΟΙυ ΘΙ γ, [ὉΣ [6 
αὐτῶν που]ὰ αν ὈδΘῺ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ; Ραΐ 
ἴς ἴθ ἴπ οοπϑίγυοίίοη τὴ ὄδυσχερείᾳ 
φύσεως--- ἩΡΩΝ ἔλα δευογέν φῇ πιόπ τοῖο 
λδαῦς ἰο0 πιμοὴ δαξεά, ὅτο. 

ὥστε καὶ αὐτὸ τοῦτ᾽ αὐτῆς] 80 ἐδαὲ 
ἐλὲδ υέγν αἰγαοίίυενπεεδε οὗἨ τὲ ἐδ α ἐγὶοῖ 
απα τηιροδίμγε, απαᾶ ποῖ »ζεαϑδιιγε. 

δυσχεράσματα ἴ5 οοπάθτηποα ὈΥ ῬΟ]- 
ἴυχ 85 ὑδὰ Ουϑοῖ, δηὰ οῦθοῖκ ΟΌδοσνθ8 
ἐμὲ δυο δοσηροπηὰ νϑσῦδ 88 ἀνοηταίνω, 
δνυσϑυμαίνω, δηοὰ (η0 ἴκὸ (τ θΣ0 (86 

ποῦ ἔγοῃχυ ὙΠΟ [Ὧὴ6 ὙΘΥΌ ΟΟΙμθ8 ἷδ 
ΔΙΥΘΔΟΥ 8 οοτροπηᾶ), ἢδνΘ 80 δι 05[8Δ}- 
ἐἶνοβ ἀοτίνοά ἔγοτα βθω. Βαΐ ἄχολα- 
στάσματα ἱπ Ατίβίορ!. ζικδέδέ. 898 15 8 
Βουπα τοδάϊηρ, δηᾶ [ἢ βοδυου οὗ βποῦ 
ζουτηδίζουβ τοῦὰ δγῖδθ Ῥαυθγ ἔγοσῃ {88 
ΒΟΒΘΡΟΙΥ͂ οὗὨ [86 γον 8, δηὰ ὈΔΙΕΥ ἔγομα ἃ 
ἔοδν οἵ {ποὶνρ ᾿ϑηρίῃ. 

τὰς πολλοστὰς ἡδονά4] ΤᾺε δυιαϊοεὶ 
»ζοαδιιγ6δ. τὰ πολλοστὰ σχληρότητι, ἐλέπισε 
λαυΐηρ ἐδε δηιαϊίεεὲ ἀόργεεδ οΥΓ λαγάπεδδ. 
Το νοσγὰ 18 ἑοσιηθὰ [1κ6 1806 ογχάϊηδὶ 
ΠΌΓΑΌΘΥΒ τιδοἃ ἴο ΘΧΡΓΘ5Β ἔγδοίϊουβ. 
᾿Αλλ οὖν] Το ΜΒΒ. Βανὸ ἾΑρ᾽ οὖν, 
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ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 

({| 

ΣΩ. Πότερον οὖν μείζους εἰσί τε καὶ γίγνονται περὶ τοὺς 
, ΑΙ - ’ Ρλ, Δ « ’ 2 “- 

[καμνοντας] ἐν ταῖς νόσοις ἢ περὶ ὑγιαίνοντας; εὐλαβηϑῶμεν 

δὲ μὴ προπετῶς ἀποχρινόμενοι πταίσωμέν πῃ. τάχα γὰρ ἴσως 
φαῖμεν ἂν περὶ ὑγιαίνοντας. 

ΠΡΩ. Εἰκός γε. 
[4 -" »ἭὝ5 ΣΩ. Τί δέ; οὐχ αὗται τῶν ἡδονῶν ὑπερβάλλουσιν, ὧν ἂν 

καὶ ἐπειϑυμίαι μέγισται προγίγνωνται; 
ΠΡΩ. Τοῦτο μὲν ἀληϑές. 
ΣΩ. "41λλ᾽ οὐχ οἱ πυρέττοντες καὶ ἐν τοιούτοις νοσήμασιν 

ἐχόμενοι μᾶλλον διψῶσι καὶ ῥιγοῦσι, καὶ πάντων, ὁπόσα διὰ 

ὙΠΙΟΝ ἰδ ἱποοι ρϑΕ Ὁ ]6 ὙΠ γε, δηᾶ 88 
Ὑε 5 ἠοῖ ἑοππὰ ἰῃ [26 Βοάϊ]οΐδῃ δπὰ ἰΐ5 
ἴθ]])ονγβ, ἴξ 188 Ὀθθῃ οἱϊ θὰ ἰπ [80 
τοοριῖ Βα ἰοη8. Βαϊ 85 ἰξ 15. ἱπηρΡο5810]6 
ἴο δεοουῃΐ [ὉΣ [86 ἰπίστδίοη οὗ ἴδ9 ποτὰ 
πη ἴδ0 οἵμεῦ Μ58., 115. οὐ πϑΐοη ἱῃ [86 
βγεῦ- τηθηοπθὰ τηῦβὲὶ δὸ δδοσίθοα ἴο 
δορ!  σθδοθ. οὟ Ὰ γὲ ομοθ σϑϑίοζϑα, {10 
Θμδηβο οὐ ἾΑρ᾽ ἱπίο ᾿Αλλ᾽ ὈθροχηοΒ ἰῃ- 
ΘΥΣ 6016; δηὰ [80 Ἰδοῦ ΔΡΌΘΑΥΞ ἴο τὴθ 
ἴο Ὅ6 ἰπῆη}}} ΙΏΟΤΘ ἴῃ κοορίηρ ἢ 
16 ἠδίαγο οὗὨἩ [86 οὐδοσνδίίζοῃ ; 88 ἰΐ 15 
ΤΏΟΓΘ ΓΟΑΒΟΙΔΌΪ6 ἴῃ Βρϑδϊκίηρ οὗ ἃ σηδίζοσ 
οὗ ΘΥ̓ΟΣΥ- ΟΥ̓ (ΔΚ, ἴοὸ ΒΒ. ἰμαὶ 1σ6 60}- 
εἶμαε ἰξ ἐδ αὐρεϊέεα, ταυτὶ ἐο αϑἷ τολείλέν 
ἐξ ἰδ 6. Βυΐ [Π6 τοδὶ οἵ [16 βϑῃΐθῃδθ 
ΤΟΘΌΪΓΟΒ ΟΔΥΘΙ͂ΙΪ σου ϑἰἀοσδου, 186 δυῦ- 
86ὲ ΓῸΡ ᾿ΠΑΠΙΓΥ 18 ΒΙΤΏΡΙΥ [ἢἷ8: “ὙΤΒΙΘΣ 
τα [16 ατΊοδίοβί ἢ] βῦγοβ ὃ" οἾ ΒΟΟΣ 
[ΠΟΥ͂ δ΄ο ΘΔ ϑΙν Ῥτοοατοᾶ", ἀο65 ποὺ 6οῃ- 
σὰ [88 πα ΠΥ, ποΙρΡὮ ἰΐ ΤΑΥ͂ βοῦνθ 
ἴο ἀεδὶσοδῖο ἴδοπι πθθη ἴοσπα, ἢ γγΘ 
ΤΟΙΤΩΘΙΏΒΟΣ {μὲ αὗται τορτοβθηίϑ αἱ ἀχρό- 
ταται χαὶ σφοδρόταται, 6 8660 ἰδαὶ 
80 Δ. [Π6Σ0 ἴδ πο δἰης παπδουπὰ ἴῃ 
ἴ86. δθηΐθῃςθ. ᾿Αλλ᾽ οὖν αἱ πρόχειροί 
γε, ὃ λέγομεν πολλάκις, εἰσὶν αὕται: 
δαΐ ὙΧ ΤΩΔΥ ΡῸ ΓΌΣΙΠΟΥ δηὰ ἰηίγοάποο 
αἱ περὶ τὸ σῶμα. ἢ ἴπθη πὸ Ιοοὸκ δὲ 
106 ΥΘΙΩΒΙΠαΟΣ, ὙΘ6 566 ποῖ ΟἿΪΥ [παῖ 
ἷ νϑ υπδυϊοὰ ἴὁ ΟὟΓΡ ῬΌΓΡΟΒΟ, δὰυΐ 
ἐπαὺ 10 Βοχίηβ τι ΑἸΠΈῈΡ, ἔδο 5818 
Βορίπηΐηρ 885 δαὶ οὗ οὔθ οὗ ἴΐ6 ὑπ- 
βαβρίοουϑ Ῥδγίβ ΔΙστοδὰν δαυιϊἰθ. Τῆδὶ 
ἦθ ἴο Β88Υ.; 8 σοΟΡΥΪϑδὶ ἢδὰ μοὶ 88 ΤᾺΣ 89 
ΑΙΠΕΡ «πὰ ε5ϊἴορραά. Αἤογνγαγὰβ Ἦθ 
ΒΔ δὲ δᾺὸ δὰ 5κίρροά δ λέγομεν 
πολλᾶάχις; 850 Ὧθ ΓΟΓΌΓΠΒ ἴο ἐπα, δαΐ 
ἔοτρεῖβ ἴο οδηοοὶ ΑἸΠΕΡ. “Ηοσο ἰ5 
ΒΟΙῺΘ ζ8}0, 5805 ἃ ΘΟ, ΔΤ, “ὙΒΙΟἢ 

"ὁ τοδί ΠΗ͂Ι] Ὁρ᾿; διὰ [9 4115 ἴζ ἂρ 
80 Δ8᾽ 10 ΤΔΙΚκΘ Ῥ]δίο ΒΔ} ἰδδὲ 6 οοτὰ- 
ἸΏΟΣ ΟΣ ῥ]θαβαγοα ὙΔΙΟΝ ΔΙῸ 8180 
π6 ρστοδίθδὶ δ ἐδ πιοδὲ ἔπέεηδέ. Ἀπ 
οΟΥ' Ζεποάοϊξξ! ΚᾺ 76οεν Ογαξεέϊε 

[κάμνοντας] 1 πᾶνο ρμαΐ χάμνοντας ἰπ 
Ὀγδοϊκοῖβ. Ῥ]δΐο οου]Ἱᾶ ποὲ 1.96 [δ 6 αγὲΐς 10 
ὙΠῸ Ο1)6 Ῥδσίοῖρ]ο δηὰ ποὶ τὴ ἐδ 
οἴδοσ, Ὀὰΐ 86 τησϑὲ 186 ἷξ Ὑἱ ἢ ἐν ταῖς 
νόσοις, ὙβοίδοΣ ἰδ0 ναγεοῖρῖθ δὰ ἱΐ 
ΟΥ ποί. 

προγίγνωνται)͵ ΤρΐβΒ ἰ86 βέορβοηθ᾽ 
οηθηἀδίοη (οΓ προσγίγνωνται; ΔΩΥ͂ Ο᾽6 
ὙΠῸ ὙΠ ἰδ [06 ἰσοι Ὁ]6 ἰο δἰζϑηὰ ἴο 
186 Ῥασί 1ωϑοϊΐοηθθ οὗ ὄνϑὴ [6 Ὀδβὲ 
6οἸ]Δοηβ, δηάὰ 5366 {Π6 ΒΙπη ΟΥ̓. Θοχῃ- 

ὃ 
τηἰϊμἰοὰ ἰῃ πρὸ διὰ πρ (ἐξ.,) πρὸς), τὴ] 
δὶ ΟΠ0Θ 566 ἰδῃδὶ {ΐ ἰ8Β ῬοΣ ΘΟ αρϑυγὰ 
ἰο ἀοοϊάθ δυο αἰ ΘΥΘΠΟΟΒ 85 ὑπ686 ὈΥ͂ 
100 δυϊπουν οὗ [Π0 ΜΒΗΆ. 

πάντων, ὁπόσα) ΤῊ τοοοΐνοα ἰοχὲὶ 5 
πάντα ὁπόσα. 1 δανο υυϊ θη πάντων, 
ὈοΐῺ Ὀθοδιι860 ἰΐ ἐδ ΠΟΟΘΒΒΑΣΥ, δηὰ Ὀδοδα 86 
[6 πορϊοοὶ οὗὨ ἑογι δου δηὰ {πὸ Παρὶξ 
οὗ κχἱνίπρς ἴδ 5διὴθ ἰϑυταϊηδίϊοη ἴὸ ἔὑγὸ 
οοῃδοσυζνο τοτὰβ ᾽β ΘΟ 6556 6] οὗ δοχα- 
ἴλη ΟΟΟΌΣΤΘΏΠ6. ἐνδείᾳ Δίομθ ταΐρδί 
Ἰοᾶνα 18 ἴῃ ἀουδὶ ὙδΒοίδον ἰξ οαχζἢϊ ποῖ 
ἴο 6 περὶ πάντα; δαί [Π6 δἀάϊξίοη οἵ 
ἀποπληρουμένων ἀδοίάο58 {ῃ6 απθδίΐοῃ 
ἴῃ ἔδνοῦῦ οὗ 186 φοηΐϊῖνο. ΒΔ ΠΡ δυταΒ 
ΘΧΡΙΔΠΘΙΟΣΥ͂ ῬΘΓΑΡΆτΑΒῸ πάντα εἰώϑασι 
πάσχειν ὁπόσα διὰ τοῦ σώματος εἰώ- 
“ασι πάσχειν δον δὴ τἰΐοσ τηΐβοου- 
φορΐοη οὗ ψῆδῦ ὈΓΣΟΥΣῪ δυίῃουΐθοβ ΟΥ 
Ὡοΐ, ἰ5 ππίταθ ἴῃ ἕἴδοϊ, δὰ 8116 ἰΐ 
Εἶνοβ χαὶ πὸ οἴδοο οὗ Ἰοϊπίηρ, ἔσο 6ο- 
οτάϊηδίθ οἶβι565, ἰδᾶνοβ τε ἴο ᾿οΐῃ ἔνο 
δβθηίθῃςθ8. 
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τοῦ σώματος εἰώϑασι πάσχειν, μᾶλλόν τ᾽ ἐνδείᾳ ξυντείνονται 
ν 5) ’ ’ ζ Ά » ὮΝ τ 5) 2 ’ καὶ ἀτιοπληρουμένων μείζους ἡδονὰς ἰσχουσιν; ἢ τοῦτ᾽ οὐ φῆή- 

2 ὴ Ύ 
σομὲεν ἀληϑὲς εἶναι; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν Τοῦν ῥηϑὲν φαίνεται. 
ΣΩ. Τί οὖν; ὀρϑῶς ἂν φαινοίμεϑα λέγοντες ὡς, εἴ τις 

᾿ ᾽ (ς ᾿ 3 - ὔ 2 2 ς ἢ 3 2 ᾿] 

τὰς μεγίστας ἡδονὰς ἰδεῖν βούλοιτο, οὐχ εἰς ὑγίειαν ἀλλ᾽ εἰς 
, 2.» « - ς! Ι “ ς » ’ 

γόσον ἰόντας δεῖ σχοπεῖν; ὅρα δέ" μὴ μὲ [ἡγῇ] διανοου[ μενον] 

ἐρωτὰν σε εἰ πλείω χαίρουσιν οἱ σφόδρα νοσοῦντες τῶν ὕγιαι- 
᾽ ᾿ ) »» ἢ ᾽ - ς “ Ν Ά , γόντων, αλλ οἷου μέγεθός μὲ ζητεῖν ἡδονῆς, καὶ τὸ σφόδρα 

[περὲ τοῦ] τοιοῦτον ποῦ ποτὲ γίγνεται ἑχάστοτε. νοῆσαι γὰρ 
δεῖν φαμὲν ἥντινα φύσιν ἔχει, καὶ τίνα λέγουσιν οἱ φάσκοντες 

Ὦ μηδ᾽ εἶναι τὸ παράπαν αὐτήν. 

σ 

ΠΡΩ. ᾿Αλλὰ σχεδὸν ἕπομαι [τῷ λόγῳ σου]. 
ΣΩ. Τάχα, ὦ Πρώταρχε, οὐχ ἧττον δείξεις, ἀποχρινεῖ 

γάρ" ἐν ὕβρει μείζους ἡδονάς, οὐ πλείους λέγω, τῷ σφόδρα δὲ 
καὶ τῷ μᾶλλον ὑπερεχούσας ὁρᾷς ἢ ἐν τῷ σώφρονι βίῳ; 
δὲ προσέχων τὸν νοῦν. 

λέγε 

ΠΡΩ. ᾿Αλλ᾽ ἔμαϑον ὃ λέγεις, καὶ πολὺ τὸ διαφέρον ὁρῶ. 
τοὺς μὲν γὰρ σώφρονάς που καὶ ὃ παροιμιαζόμενος ἐπίσχει 

ξνντείνονται) ΤῊ ΒοΟΙ8 Βατθ ξυγγί- 
γνονται. Τείνομαι διὰ γείνομαι (ὉΓ 50 
ὧς ἰ5 οἴθῃ γι θη ἴῃ ΜΆ.) δὺὸ ΘΟ ΕἸ ΗΒ} 
ςοπέουπἀοα. Τ 5 1 ἢγϑὶ Ἰοασηθὰ ἴγοπι 8 
ποίθ οὗ Οοδνοὶ ἴῃ δῖ5 Ἑϊτοη οὗ ἃ ΕἾδρ- 
τοθς οἵ Ῥμιοδίταιυβ. ΣΕ δδνθ δἷῃοθ 
ζουπᾶ δηοῖδοσ ᾿πδίδῃσθ ἷμ ΒΙΧΑΌΟ ΧΥ͂Ὶ, 8, 
ὙΠΘΓΘ ὙγὙ0 τημδὲ χεδὰ ὥστε ἐπιτείνεσθαι 
τὸ παράδοξον “20 ἰδλαὲ ἐδ πιαγυεῖ ἴδ 
ἐπἐεηοίβεα". Οοτηρασο Ὀο]ον 4θ, », ξύν- 
τασιν ἀγρίαν, δῃὰ 47, Α, ξυντείνει τε χαὶ 
ἐνίοτε πηδᾶν ποιεῖ Σ δὰ βοφυδίηϊθα 
ψῖτ τῆ6 ἐγαρτηθηῖβ οὗ Εαρο] 8 δὰ Το- 
Ἰοο] άθϑ σβογθ συγγίγνεσθαι ἴ5 οουρ!θὰ 
ὙὑΣῖ ἢ} μάζαις δηὰ νὴ φάγροισι; δαϊ 
Π6Υ Δ΄Θ ΤΏΘΥΘΙΥ ΘΟΙΩΪσ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ [ὉΣ 
δηΐου, 1 Αὐίβίορῃδηθϑ᾽ λαυέπρ απ 
ἐπέεγυίδιο ιτοϊζἢ, σγαρέι. Φροντίσι σνγγε- 
γένημαι (Επρ. ἔγαρτα.) ἴδ. δ {116 πιοῖθ 
ΔΡΡοβὶξβ, θυὲ συγγίγνεσσαι οὐχ ἔστι τῶν 
τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον δεχομένων. 

ΠΙάνν μὲν οὖν ῥηθέν] νῦν ῥηϑὲν 18 
[Π0 δοϊμσθοῃ χοϑδαϊηρ ; ὃὰΐ ἰπογθ ἷἰβ 50 
δι που τ Ὀσὲ ἰδὲ οὗ ἃ ὍΤΟΥ 1688 ΘΟ 
ἴον νῦν. ΜΥ ἱπιργοββδίοῃ ἷἰβ ἔπδὶ οὖν 
δι ουὰ Ὀ6 οὕτω, ΝΟ πὶ}} πιακο νῦν 
ὨΠΗΘΟΘΒΒΑΤΎ. 

ὅρα δέ] ἢ ΘΔΩΥ ΟἿ 501}}} χοίϑίῃδ Ηἷβ 
6) οὗ [μαὲ 411 {πΠ6 υϊίοτα οὐὗὁἨὨ ΟἿ οορίθ5 
ὝΟΙΘ ΒΟΓΌΠΡΌΪΟΙ 5 δϑουπί (Π6 ἰοχῖ, 50 88 
ΟΥΘΏ ἰὼ Ῥγοῖοσ ποῆβθῃβο [0 [815 ΠΟ δ οσι 
(ἔοσ ἀουθεῖ955 [π0γ0 ὙὝΟΙΘ δοὴθ 586}} 
1οῖ δἷτα Ἰοοῖς δὲ ἴ:6 ψογὰβ τ οἢ [0110 
ὅρα δέ. διανόον 18 ἐβουχῆς ἕο 6 τωῦ- 
]αιθὰ, 80 ἰΐ ἷβ ἱαγῃοᾶὰ ἱἰηΐο διανοούμε- 
γον; ἴδϑῃ [06 50080 ἀθηιδηβ ἴἢ6 ὙΟΥῪ 
(πΐης τα ΒῖοΣ ὯΔ5 Ὀθθὴ ἰδ 5δδογβορά, 
δηὰ 80 γῇ ἰδ ἰηνθηϊθὰ. Αμραΐῃ τοιοῦ- 
τον ὈΥ ΒοΙὴθ ὈΪΆΠΟΟΙ 5 τοϑὰ οὐ τυϊίΐθῃ 
885 τοιούτου; ἱτητηθαϊδίο!]Υ βοῖθ οὔθ ἴ8 
δὲ μαμὰ νὴ ἃ Βθδ]ἑηρ Βαρρ]οτηθηΐ, δὰ 
περὶ τοῦ 58 Ρ]αἰδίοτοα ἀροὰ [80 ἰοχὶ; 
ἴῃ [Π6 ΤΩΘΘΗΜὮΣ9 τὸ σφόδρα τοιοῦτον 
8 ἰδοῦ] ]οβί. 

τῷ λόγῳ σου] 1 πᾶν ρμὰΐ (μΐ8 Α]6Χ- 
δπάγίβη ΡΆΓΔΒ6 ἧῃ Ὀγβοϊκοῖβ. 

οὐχ ἧττον δείξει) 1 ΘΕΕΓΘΙΥ͂ Δρτ69 
ὙΠ ΒΙΔΙΙΌδιιὰ ἰδὲ ἰξ 8, ᾿ἠοάπτῃ ἴῃ 
ΒΟΙΓΡΟ 4ΌΦΥΘΓΟ,᾽ ἴο ὃθΘ ἀπϑαιίβῇῆϑα νυ ἢ 
[8056 πογάβ; αὶ ἢἷβ οὐ ἰγδηβ ϑίΐος 
οὗ ᾿Πποϑῖ ἢ85 1οἃ Πίστη 0 βαβρθοϊς δποῖδοΥ 
ψοτὰ 1 ἢ ἰβ8 ΘΔ βουπμᾶ. ΤῊ 56η86 
6, ὕοι το} ργεδοπεἥ ργονὲε ἐξ (ἐλαὶ νοι 
μη ἀεγοίαηα π)6) πὸ ἴδε5 (δα νον ποιὸ 
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λόγος ἑκάστοτε, ὃ τὸ Πηδὲν ἄγαν παρακελευόμενος, ᾧ πεί- Ἐ 
ϑονται" 

3 δ - 2 ᾽ λ ς - , ἈΦ ς 

τὸ δὲ τῶν ἀφρόνων τε χαὶ ὑβριστῶν μέχρι μανίας ἢ 

σφοδρὰ ἡδονὴ κατέχουσα περιβοήτους ἀπεργάζεται. 
ΣΩ. Καλῶς" καὶ εἴ γε ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον ὡς ἔν τινι 

πονηρίᾳ ψυχῆς [καὶ τοῦ σώματος], ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ἀρετῇ μέγισται 
μὲν ἡδοναί, μέγισται δὲ καὶ λῦπαι, γίγνονται. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὗν. 
ΣΩ,. Οὐκοῦν τούτων τινὰς προελομενον δεῖ σκοπεῖσϑαι, 

τίνα ποτὲ τρόπον ἐχούσας ἐλέγομεν αὐτὰς εἶναι μεγίστας. 
ΠΡΩ. .ΑἸναγχῃ. 
ΣΩ. Σχόπει δὴ τὰς τῶν τοιῶνδε νοσημάτων ἣδονάρ, τίνα 

σοτ᾽ ἔχουσι τρόπον. 
ΠΡΩ. Ποίων; 

ΣΩ. Τὰς τῶν ἀσχημόνων, 

σοῦσι παντελῶς. 

ΠΡΩ. Ποίας; 

[ ΑΔ ν “« 

ἃς οὖς εἴπομεν δυσχερεῖς μι- 

ΣΩ. Οἷον τὰς τῆς Ψψώρας ἰάσεις τῷ τρίβειν, καὶ ὅσα 

τοιαῦτα, οὐκ ἄλλης δεόμενα φαρμάξεως. τοῦτο γὰρ δὴ τὸ πά- 
ϑὸς ἡμῖν, ὦ πρὸς ϑεῶν, τί ποτε φῶμεν ἐγγίγνεσϑαι; πότερον 
ἡδονὴν ἢ λύπην; 

ΠΡΩ. 

γνεσϑαί τι καχόν. 
Σύμμικτον τοῦτό γε [ἄρα], ὦ Σώκρατες, ἔοικδ γί- 

ΣΩ. Οὐ μὴν ἂν Φιλήβου γ᾽ ἕνεκα παρεϑέμην τὸν λόγον" Β 

»υοζέδε τ), 7ον ψοιι τοῦϊζ ἀπ δΊΟΕΥ πὶν αιέ8- 
ἔϊοπ. 

περιβοήτους) Φγαπέϊο. ΤἼμοὸ ποτὰ ἰδ 
ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ Δρρ] ἃ ἴο τηϑῃ τηδἀἀθηθα ὈΥ 
18ὸ ποΐδ6 οὗ βδοῖὴθ Βδοθῆ δ) δη ΟΥ ΟἾΒΟΣ 
ΟΥΚΙ68, δηὰ ἴπθὴ ΦΘΏΘΓΘΙΥ οὗ οχίγϑ- 
ναρδηῖς διὰ ἱτηροίπθουβ οΟἰδγϑοίοσθ. 1 
ἦθΒ ΒΕΥα Ορροβοὰ ἴο πὸ βἰδίἃ δῃὰ βθϑ 
ἀοιηθδηοῦΣ οὗὨ [86 ἰθιηρογαῖθ. 

[καὶ τοῦ σώμαγτος]] 10 ἰβΒ ἱτηρο5510}6 
1πδὲ 1818 ρϑββϑᾶβζο βΒῃου Ἱὰ Ὧ6 οοΥγθοῖ 85 
Ὑ6 ΠΟῪ Γαδ 11. Ῥ]δΐο ἣδ8 ρϑ8588ἃ ἔγοῃη 
[Π6 ἀΐβα8α868 οὗ {π9 θοὰγ ἰο ὕβρις. νοι 
5. ἃ ἀἶδβοαβϑ οὗ ὑπ χοϊα. Τὴ Ρσθβθῆοθ 
ΟΥὗἨ ἴΠ|ὸ δυίῖοϊθ Ὀδίγαυ (Π6 1ῃΙΘΓΡΟ]δῖου. 

[ἄρα]] 1 Βανα οδῃςθὶ]θὰ ἄρα 88 Ρδῖ- 
ἔρον ὈΠΙηΘΔΏΪΏΡ. δΟΙΩΘ βοῦϊδα πδὰ 
τεϊτοη σύμμικτον τοῦτο γὰρ (ῃΠχουκχῃ 
τι δι Ἀ ΚΙηρ' γε,, ΑΠΟΙΠΟΥ οΔὴ6 δηᾶ ἰυτηθὰ 
γὰρ ἰπῖο γ ἄρ᾽. 

Οὐ μὴν ἂν Φιλήβον Υ]) Ὑηὸ Οοἶδβ- 
1ϊηΐδη 88 μὴν τοῦ ὁπ Εἀϊΐονῦ δαορίβ 
διὰ 80 ΔβΌΣαΒ ἰῸ δηοίδοῦ [86 ορροτία- 
ὨΪΠῪ οΣ (6]] ηρ [86 ὙΟΙ]ὰ {πᾶΐ δὴ ἴ5 
ΠΘΥΘΡ ῥὰΐ δέου μήν. Α {{|10 δἰἰθμξίου 
ἴο [8 50ηὴ86 Οὰ]ὰ ἢανο Ὀδθῃ Ὀδέϊου 
Ὀοϑίονγοα {πη ἰΐ 18 ΟἹ. Βα ἢ ἃ ἐγυΐδηη. Α5 
[86 τογὰβ βίδπᾶ ἱῃ {16 Βοοῖκα, βοογαίθϑ 
18 ΤΩΒὯ6 ἴ0 ΒΩΥ παῖ 86 αϊά ποὶ Ὀτίης 
ἤοσνασὰ [π6890 ἱμϑίδῃοθθ δϑουϊ ἱΐο οἢ 
δοοοπηΐ οὗ ΡΒΙΘΌυ5. ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ: δαί 
ὙΥ 58Υ 80 [5 δ6 δἰνγαὶά 16βὲ Φιλη- 
βος ὁ χαλὸς 5μοι!ὰ 6 ἰγουθ]οὰ νυ ἱτ 
ἴη6 οοΡ]αϊτ ἢ ΟΥ οδὴ ἢ {πΐὶς ἱΐ 
ὨΘΟΘΒΒΘΙῪ ἴο ἀθοϊασο ἰπδΐ ἃ νγῶβ ἠοῖ ἴο 
ΤΩ Κ6 ἔπη οὗ δἷπι ἰδὲ πὸ δἱ᾽]υὰοὰ ἰοὸ 
ὃ Α8 [Ὠΐ5 58. οιἱ οΟΥἨ [π6 αποϑιίοη, δ6 
ΟἾΪΥ ΟἿὮΘΡ ΥΘΆΒΟῺ [ὉΓ Ὀγίηρίηρ ΡὨΪ]6- 
Ὀχ8 ἴῃ δ 4}} τουδὶ Ὀθ [δὶ ΡΒΙΘΌιΒ 15 
ἰαϑιϊαϊοῦβ, δηὰ νν}}}} Ἰοοῖς ἀροη Πΐτ 88 
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ἀλλ᾽ ἄνευ τούτων, ὦ Πρώταρχε, τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν ταύταις 
«ς [4 Ὁ ᾿ - δ 2 2» ᾿ { 

ἑπομένων, ἂν μὴ κατοφϑῶσι, σχεδὸν οὐχ ἂν πότε δυναίμεθα 

διαχρίνασϑαι τὸ νῦν ζητούμενον. 
ΠΡΏΩ. Οὐκοῦν ἱτέον. 
ΣΩ. Ἐπὶ τὰς τούτων ξυγγενεῖς, τὰς ἐν τῇ μίξει χοινω- 

γούσας, λέγεις; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Ἐἰσὶ τοίνυν [μίξεις] αἱ μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἐν αὐτοῖς 

τοῖς σώμασιν, αἱ δ᾽ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐν τῇ ψυχῇ. τὰς δ᾽ αὖ 
Ο τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀνευρήσομεν λύπας ἧδοναϊς μιχ- 

Ι . Ά ς . 4 ᾽ , Ὶ ’ ᾿Ι 

ϑείσας, τοτὲ μὲν ἡδονὰς τὰ ξυναμφότερα, τοτὲ δὲ λύπας ἐπι- 
καλουμένας. 

ΠΡΏΩΏ. Πῶς; 

ΣΩ. Ὁπόταν ἐν τῇ καταστάσει τις ἢ τῇ διαφϑορᾷ τάναν- 
τί ἅμα πάϑη πάσχῃ, ποτὲ ῥιγῶν ϑέρηται καὶ ϑερμαινόμενος 
,», ’ --Ψ Δ ᾿ Α δ " -“- )») 52) ’ 

ἐνίοτε ψύχηται, ζητῶν, οἶμαι, τὸ μὲν ἔχειν, τοῦ ὃ ἀπαλλατ- 

τεσϑαι, τὸ δὴ λεγόμενον πικρόγλυκυ [μεμιγμένον], μετὰ 
Ὁ δυσαπαλλακτίας παρόν, ἀγανάχτησιν καὶ ὕστερον ξύντασιν 

ἀγρίαν ποιεῖ. 

φορτιχὸς ΤῸΣ ταιρικῖηρ Βποῖ πα 811ὰ- 
δἴουβ. Τ δ 8 ἴῃ - Κοορίηῃβ τ [86 
ΟἾΒΟΡ ἰγαϊίϊβ οὔ δίπη ἴῃ {π6 ἀϊαϊοσαθβ; 
δαὶ {80 Π6 τοῦδ ΒΔ.Υ: “Εον ΡΆΕΣΙΘὈυ5᾽ 
58 κ6 1 τοοιιζᾶ ποὲ δαῦε ἐπέγοάμοεα [ἢ 18 
ἰορία, Ὀ8Ὲ1 ἬἜδηποὶ ἀο νὶϊποαῦὶ ἰ:." Απὰ 
80 ἴ:6 ΔΗ νοῦ ΒοΙροα 5:14] Ὀαῦτα ἴο 
ομαβίϊβο ΕἼΒΟΝΟΣ ἀἀἴβαρρθασβ ἱπίο ΑΝ, 
δΔῃὰ 848 μὴν ἴ56 6 οααϊνα]οηῖ οὗἩ μέντοι 
δηὰ γε 8 ουπὰ ἴῃ 8}} [ὴ6 ΒοΟΚΆ5, [ 
μδνο δαορίοα (8 Ιαἰΐοσ δυο] 8180. 

Οὐκοῦν ἱτέον)] ἴπ {πΠ6 ΒοΟΚΒ Ῥχοίδυ- 
ΘΟ π8᾽ ΒΡΘΘΟΒ ἰπ σοοπίϊηποα ἀονπῃ (0 ξυγ- 
γενεῖς: το ΔΙΥΥΔΏροηθηΐ Τη8Κ65 (Π6 
γουηρ, ἸΏΔῺ 5ΠΟΥ͂ [16 ὙΔΥ͂ δὰ ἴθ ῥἢΐ- 
ἸοβορὮον Ποῦ 1. 

Εἰσὶ τοίνυν] 1 πᾶν σδῃοθ]δὰ μίξεις. 
{Πη1685 ἐδῖ8 δ6 ἄοηθ, διὰ ἡδοναὶ χοινω- 
νοῦσαι ὃδ0 υπάοιβίοοᾶ, ἰπ6 [00] ον ς 
οἰαβοβ 806 ἀονησίρῃξ ΠΟΏΒΘ6Ώ86. 
ΠἸΉΘΓΘ δ΄ ὈΟΑΣΪΥ Ρ]ΔΒΌΓΟΒ ὙΓΒΙΟὮ τοΐχ 
ἴῃ Ὀοάΐθ5, δηὰ τῃϑηΐδ] Ρ] βῦσοβ τ ΠΊοῆ 
τηὶχ ἴῃ {π6 χηϊηᾶ", 8 ἴσιο δπὰ 581}10]86. 
Βαυὶ ἰἢ γοὺ 580Υ0 ἰποσῦθ δῖὸ πιΐχύμγε--- 
ἴθ ομδ οὗ ΘΔΟἢ ρδὶγ, οἱἴποῦ χατὰ τὸ 
σῶμα οΥ ἐν. ἀ. τ. σώμασι, οἰξπον αὖ- 

τῆς τ Ψ, οΥ ἐν τῇ Ψυχῇ Ὀδοοτιθ8 ααϊΐΐο 
ΤῊΘΔΠΪΏ 1688. 

ποτέ] Τηΐδ πογὰ οοοῦγβ ἔνγίοα ἴῃ (86 
Βοαϊ]εΐἶαη, οί Ὀϑίογα δπὰ δέζοσ ῥιγῶν. 
10 15 ΡῬΓΟΡΟΣΙΥ οδηοο θὰ ἴῃ [86 δέσοπά 
Ῥΐδοθ, ἔοῦ Ὀοΐηρ υϑϑὰ "'π ορροβίξου ἰο 
ἐνίοτε, ἰἃ τουἹὰ Ὅθ γῥἰδοθὰ ἱπ βαοῖ αὶ 
Ρϑιί οὗ (86 βοηΐίθῃοθ 88 πουἹὰ πιδιὶς 
ἴμαὴ 1 15 ποῖ υβρἃ 88 8 Τη6 γα ΘΏΟΙ Πα. 
ΒΟΚΙΚΟΤ᾿ 5 σοττθοοῃ οὗ πιχρόγλυχν ἴογ 
πιχρῷ γλυχὺ ἴ5 ΓᾺΠΥ Ὀογηθ οαἱ ὈΥ τὸ 
δὴ λεγόμενον: Ὀαΐ ἰῃ Υϑοοτητηθπαϊηρς ἰὲ 
ἢ0 8δουϊὰ 4180 ἤδανα δᾶνἱβοὰ ἰἣθ οχ- 
Ρυ]βίοῃ οὗ μεμιγμένον. ΕῸΣ δνσαπαλ- 
λαχτίας ΗϊγΒοΝὶς τοδᾶς δνσαπαλλαξίας. 
Βαϊ 180 ἀθδραγίασε ἔγοτη ΔΏΔΙΟΡΥ ἰ5 ἴπ 
ἔδνουῦ οὗ οὐν τσοϑᾶϊηρ, 85 8 ῬγΓΟΌΔΌ]Θ 
Αὐἰοΐδι. 

ξύντασιν)] ΤῊϊ5 15 [89 γτοδάϊηρ οὗ [88 
Ὀοδὲ ΜΗΒ.; ἰῃ6 οἴπογβ βανα σύστασιν, 
ΜΒ ΐο 8 ἰγυθοοποδθῖθ τὴ ἀγρίαν, 
ΒΌΘΙ δὴ Θρ ποῖ ΘΙ ΟἾΪῪ ΔρΡ] 680 ]6 ἴο 
ἃ οΙὰ 5 ΕΙΣ δοχὴθ δοῖῦνο ὑσοὺθβδ. 
Βοβίάθβ, σύστασις κἴοες ἀγανάχτησις 
Ὑγ οῦ ] ἃ Ὀ6 ΔῊ δη Ο] ΠἸΔΧ ; ΓῸΥ ἰδ ἰβ ὕχο- 
ΡῬΟΙΥ υδοὰ ἴο ἀδποίθ ἴΠ0 οὔθοοἜοἪί οὗ δϑαάπόδ8 
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ΠΡΩ. «Καὶ μάλ᾽ ἀληϑὲς τὸ νῦν λεγόμενον. 
ΣΩ. Οὐκοῦν αἱ τοιαῦται μίξεις αἱ μὲν ἐξ ἴσων εἰσὲ λυ- 

πῶν τε καὶ ἡδονῶν, αἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἑτέρων πλειόνων. 
ΠΡΏΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. “ἐγε δὴ τὰς μέν, ὅταν πλείους λῦπαι τῶν ἡδονῶν 
γίγνωνται, τὰς τῆς Ψώρας λεγομένας νῦν δὴ ταύτας εἶναι καὶ 

τὰς τῶν γαργαμσμῶν. ὁπόταν δ᾽ ἐντὸς τὸ ζέον ἢ καὶ τὸ 
φλεγμαῖνον, τῇ τρίψει δὲ καὶ τῇ κνήσει. μὴ ἐφικνῆταί τις, τὰ 
δ᾽ ἐπιπολῆς μόνον διαχέῃ, τοτὲ φέροντες εἰς πῦρ αὐτὰ καὶ εἰς Ἑ 
τοὐναντίον μεταβάλλοντες, ἀπορίας ἐνίοτ᾽ ἀμηχάνους [ἧδονάς], 
τοτὲ δὲ τοὐναντίον τοῖς ἐντὸς πρὸς τὰς τῶν ἔξω λύπας ἧδο- 

γὰς ξυγκερασϑείσας, εἰς ὅὁπότερ᾽ ἂν δέψηῃ, παρέσχοντο, τῷ τὰ 
συγχεχριμένα βίᾳ διαχεῖν ἢ τὰ διακεκριμένα συγχεῖν καὶ ὁμοῦ 
λύπας ἧδοναῖϊῖς παρατιϑέναι. 

ΠΡΩ. ᾿«ληϑέστατα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁπόταν [αὖ] πλείων ἡδονὴ κατὰ τὰ τοιαῦτα 

πάντα ξυμμιχϑῆῇ, τὸ μὲν ὑπομεμιγμένον τῆς λύπης γαργαλίζει 
τε καὶ ἠρέμα ἀγανακτεῖν ποιεῖ, τὸ δ᾽ αὖ τῆς ἡδονῆς πολὺ 
πλεῖον ἐγκεχυμένον συντείνει τ καὶ ἐνίοτε ττηδὰν σπτοιδῖ, καὶ 

41 

ἦπ τυχηΐην ἴδ6 ταϊηὰ ὈθοκΚ ἀροη ἰ[β6]ζ. 
Συντείνειν 8 υϑϑὰ 4 11{{18 ΤΥ ΒΘ οὩ 88 
100 οἴἴἶοοί οὗὁ ΡΙθαβϑῦγο; ἰΐ 18 οονίουβ ἐΠδὶ 
η86 βχαγο οὗ ΒΡΘΘΟΒ δοίης ἀοεῖνοα ἔγζοσῃ 
η6 βίγαΐϊῃ ὉροῺ ἃ οογά, 8. ΔρΡ]ΟΔΌ]Θ 
ΑἸκο ἰο ἴδΠ6 τδοϊκίηρβ οἵ ραΐῃ (Υ6ῃ 68 
ΤΟΥΌΟ ἰοπίδηΐυῦ δοῦϊ0) ΟΥἩ (6 {011} οὗ 
ῬΙθαϑῦγο (ροσγίϑηϊδηϊ σζδυάϊα ρϑοῖιι5). 

Δέγε δὴ τὰς μέν] ΤΠοὸ 8ὅγεῖ ρμεατί οἵ 
[η18 ραβϑβαβο ͵'β ΘΒ ΘΠΟΌΡὮ, 6 ΟΠ6Θ 
ἯῸ Θδσῃ ἰο βοραγϑῖθ [ἴπ6 ἤγοὺθϑβ σχθ- 
ἔοτγοὰ ἴο ἴῃ [06 βοηΐθῃοα θηδΐηρ πὶ 
γαργαλισμῶν ἔτοπι [δῖ ἀοβοτ οὰ αἴεν- 
πατάβ. ἢ ΔΥΘ ρμαὶΐ δ᾽ δοῦν ὁπόταν. ΤῊΘ 
ἔγϑι οδϑθ ἷβ ἴμαΐ μοσα χνῆσις Δηὰ τρῖ- 
Ψις διὸ βϑδἰὰ διαχεῖν, Ὀθοδαθ6 ἴδον ὅ8- 
ου88 186 Ἰιοδὲ ἱπ [86 ρᾶτί δθοϊοα. ΠΘἢ 
π|9 15. ἰπβυϊβοίοηξ, [09 αϑδοιΐου Ὀοΐηρ 
ἴοο ἀθορ-δοδἰθὰ, ἴπθῃ ΤΟΟΟΌΣΘ6 8 δὰ 
ἴο ἰγγϊϊδίίοη οὗ ἴδ βδυγίβοθ ἴῃ ογάϑυ ἴὸ 
γοϊΐονο ἴμ9 ἰπίουϊοσ. ΤῊΐ5 ἰ5Β οβοοίοα 
ὃν δνίπρίπο ἰδέ ραγίδ ἰο ἐδλὲ ἥγε, απὰ 
τὴὐτέπρ δε αὔεοίίοη ἰο ἐλε ορροείϊε ρίαοσε: 
ἰμδὶ ἰδ ἰο βᾶύ, ΟΥ̓ ρῥεοάἀποίηρ δσίθγῃδὶ 
μοδὶ π᾿ ὑΪδοθ οἵ ἰηΐθοσῃδὶ. ὙΠ σταθῇ 
ἄο [μῖ5, ΠΟΥ 5βοιχοίίσηοβ ὑτοάποθ ἰθΣΥ1 Ὁ ]0 

Ῥ]αϊοιίδ ῬηὶιΘΌυ8. 

ἀπορίας, 5ἰαἴδα τβθσο Ρ]θαβασθ δὰ ραδΐῃ 
δτῸ οοηΐουπάοα, δῃρὰ (Π6 ρῥαίξοῃξ ἀο68 
ποΐ Κποὸνν ψἢδί ἴο ἀο νὴ πἰπι8601. ΤΙ ΐ8 
8686 85 Ὀγουρῶξ ουἱ ὉΣ ἰγβὨϑροβῖηρ, 
ἀπορίας, δῃηὰ οδηςο]ΐης ἡδονάς. ΤΏο 
ΟὨΪΥ ἀϊῆσυ]γ [δὲ χοτηδῖηβ 5 ἴῃ [9 
181 οἶδιιϑο; ἐδέν φγοσωγε, αδ δε οσαδε 
“αὖ ἴων οὐδ, βομιδίϊηιεβ ογεαὲ ἐπιδα7- 
ψαδεηιεηΐδ, απα δοπιείίηι68 πιϊπρζεά ρ»ῖεα- 
δῦ 7ογ ἐδλὲ ἵππεν ρανγίδ οοηέγαδίεα ισιξὴ, 
ἐδλε ραΐῃ 7 ἐδε οἰἕεν,͵, ὃν 7ονοίδιν αἐδ- 
δοζυΐπρ τοδλαὶ ἐδ οοπιραοίεξα ἀπα οοπιραοῖ- 
ἐπ τολαὶ ἐδ δεραγαΐε, απᾶ ὃν φγοοσιγίπο 
ἐο ἐδοηιδεῖυεδ ραΐη πιΐπρζεά ιοϊέδ, ρἴξαδιινε. 
Τοΐβ 15 βαυΐϊῃ παῖ (ΠΥ ἀο 8 τπΐπρ Ὁ 
ἀοΐϊηρ ἰἴ; τιδὲὶ νὸ ηἠδοὰ ἴο ὃὈ6 ἰο]ὰ 8, 
ΠΟῪ [πᾶ ὙΒΙΟΝ [ΠΟΥ ἀο ἴηνοῖνοθ ἃ 
τηϊχίαγο οὗ ραΐῃ δηὰ ῬΙΘαϑΈ ΓΟ. Ι ἔβογο- 
ἴοτθ Ῥσοροβϑθ ἴο χϑϑὰ τῷ τὰ σ. β. δ. ἢ 
τὰ ὃ. συγχεῖν, ὁμοῦ λυπὰς ἡδοναῖς πα- 
ρατιϑέντες : ρ»γοσιγηῦ ραΐῃ αἷοπρ το, 
»ζΐεαδινε, ὃν 707 οἵδῖν ἀἱδρεγεῖης (χνήσει 
χαὶ τρίψει) τολαὲ ἐδ σοηρεοίδα (88 δοου- 
του]αιοὰ ἢθ6860), απαὶ ἀεέενηιίπέπρ ιυὐλαὲ ἰδ 
ἀϊρενδεα (ὮΥ ἰυδατηΐηρ (δ6 5υγίδοθ Ατίῖ- 
δοἶ4}1γ). 

ύ 
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παντοῖα μὲν χρώματα, παντοῖα δὲ σχήματα, παντοῖα δὲ πνεύ- 
2 ἂν 2 4 Α ) 2 7 ματα ἀπεργαζόμενα πᾶσαν ἔκπληξιν καὶ βοὰς μετ᾽ ἀφροσύνης 

2 4 

ἀπεργάζεται. 

Β ΠπΠΡώΩ. [Μᾶλὰ γε. 
- 3 Σ - - - ΣΩ. Καὶ λέγειν γ᾽, ὦ ἑταῖρε, αὐτόν τε περὶ ξαυτοῦ ποιεῖ 

καὶ ἄλλον περὶ ἄλλου, ὡς ταύταις ταῖς ἡδοναῖς τερπόμενος 

οἷον ἀποϑνήσχει. καὶ ταύτας γε δὴ Ἱπαντάπασιν ἀεὲ μεταδιώκει 
τοσούτῳ μᾶλλον, κε ΒΝ) γ ’ ἥ .. 2 ’ 

ὁσῳ ἂν ακολαστοτερὸς τὸ καὶ ἀφρονέστερος 
2 Ρ λῚ - ᾿ ᾿ “ Ἁ , Ά) ’ ὧν τυγχάνῃ" καὶ καλεῖ δὴ μεγίστας ταύτας, χαὶ τὸν ἐν ταύ-- 
ταις ὃ τι μάλισε᾽ ἀεὶ ζῶντ᾽ εὐδαιμονέστατον καταριϑμεῖται. 

ΠΡΩ. Πάντα, ὦ Σώκρατες, τὰ συμβαίνοντα πρὸς τῶν 
Ο πολλῶν ἀνθρώπων εἰς δόξαν διεπέρανας. 

παντοῖα μὲν χρώματα] Ζὲ οαιιδέ6 αἷΐ 
ΠΙΟΉΠΟΥ Ὁ.,Ἱ οπαπρόδ ἴῃ οοπιρίεαϊοη, απᾶ 
οδαηρεδ πὶ ροδίιιγε, απᾶ οδαπρέδ ἴη 
ὀγεαέδέπσ, τολέοπ »γοάμωμοε ἐδ εἐπιοεὶ 6ω- 
εἰξειπεηξέ απᾶ δὐλοιιξίηρ ιοξ αἀεϊέγειηι. 
ΤΠΟΌΡΙ 1 παν τοϊαϊποὰ ἀπεργαζόμενα, 
διὰ οηδοανουϊζοὰ [0 ΥοπᾶογΥ ἰδ 88 ΔΌΟΥΘ, 
ἰδ ἰδ σδίῃϑυ 85 δραϊπϑὶ Βυϊηδηπβ ἀπερ- 
γαζόμενον ἔπδῃ 845 Ὀο]τονίπρ ἴῃ ἴΠ6 μ6- 
ὨΠΪΏΘΏ685 οὗ ἴδ6 νοτὰ. 7 5ϊηρΌϊαγ 
Μοῦ] τθϑῃ [δὲ (ἢ 6Χ6688 οὗ [06 Ρ]ΘΑΒΌΓΟ 
ὃν »γοάμοίπρ [0 σδηχθδ ἰῃ σοτωρ]οχίοῃ, 
Ῥοβίαγο ἄς., φγοδυςοαὰ (πα τηϑηΐδὶ ἀθ- 
ἴδοῖβ ; τυ ιΐο ἢ 8. η0 ἱγθοῦ {Π8Ὲ (08. [ἢ 686 
σὔδηρ68 οΔ0186 ἰποπ. Βεΐ ἰῃ6 ΟΓΥ 6ο0:)- 
δἱπδου ἀπεργαζόμενα ἀπεργάζεται ἴ5 
ΠΩΥΤΟΤΙΕΥ οὗ ὁνθὴ 8ἃ ἰπἰτά- γαῖ γον. 
Ι 58Υ ἀπεργάζεται, ἴον τ.ῖ8 15. {86 Βοά- 
1οΐδη σοδαϊηρ, δηά ἐνεργάζεται ͵β8 ταοΓο } 
8 οοπίχίνθηοθ, δηὰ ῃοΐ 8. 588πΎ06088}} 
Οοηθ. Ἰηωϑὰθ ΟΥ̓ [Π6 ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ οὗ 580120 
ἱπέδυϊου ΟΟΡΥ, ἰο δυοΐϊὰ ἴῃ ἱπϑ]οσϑηΐ. 
τοροϊοη. Α5 ἴἰο πνεύματα, πο ἀουδὲ 
[Π6 τοϑρίγδέϊουῃ σουῦἹὰ Ὀ6 τοῦθ]; 88 
ἴῃ [π6 ἀοδογίριίοη οὗ τοῦ 68 παρᾶμοι, 
νὸ τοδὰ (Η. Ἐ'. 869) ἀμπνοὰς δ᾽ 
σωφρονίζει; ταῦρος ὡς ἐς ἐμβολήν. Βὺὶ 
πνεύματα ἂο ποῖ ϑάτηϊί οὗ 5αΐβοϊοηϊ 
ναυοὶυ ἰο Ὅ6 οΔ]]οἃ παντοῖα. [ὲ 18 ποί 
ἘΠΙΊΚΟΙΥ (δαὲ {π|8 δααϊοη 18 ἀπὸ [0 
ΒΟΙῺΘ σοΥγπρὶ αἰξοστδρὨΐα, δπᾶ ἰδὲ [ἢ 6 
οἷὰ ἰοχί τὴ ἴδυβ; παντοῖα μὲν χρώ- 
ατα, παντοῖα δὲ σχήματα, πᾶσαν δ᾽ 
χπληξιν καὶ βοὰς μετ᾽ ἀφροσύνης ἀπερ- 

γάζεται. 
ἄλλον περὶ ἄλλου] Οπα ο]855 οὗ ΜΒ. 

888 ἄλλον, ᾿ἴμο οἶμον περὶ ἄλλον. 1 

ἢδύθ οοτμδἰποὰ [᾽9 ἰνγχὸ τοδαϊῃ 8. 
παντάπασιν ἀεὶ μεταδιώκει) ΤῊΘ 

ποτὰ παντάπασιν ἰθΘ. ποΐ ΔΡΡΙῚΪοΔ0]6 ἴο 
ἀεί, ποῖ ἄοθϑ ἰδ βϑϑῖῃ οοτωρδεὶ 16 τι ἢ 
τοσούτῳ μᾶλλον, ἴος τἢΣ]6 186 ἢγϑιε ἀ6- 
ποΐθ5 ΓΠΟΓΟΌΒΏ 658 ΟΥἨ Ῥατγδιϊ, {δ ΟἿΠΟΡ 
ξιδαμδῖοβ [26 Ρυγδαϊξ δοοοσάϊης ἰὸ ἐδ8 
ἸΏΟΤΑΙ οοπῃάἰτίοι οὐὗὨ [6 τῶϑῃ. Αβ {ἢϊ» 
1016 5ρ6θ0}} ἷβ δϑουξλδ ψἢδί ᾿θη 580 
διὰ [δῖ κ, Ὑδδὶ ἵξ Ρ]αῖο νοΐ δ8: 
καὶ ταύτας γε δὴ πάντας φασὶ δεῖν με- 
ταδιώχειν τ΄ μιν ὅσῳ ἂν ἀχολαστότερός 
τις χ. α. ὧν τυγχάνῃ ὶ 

τὰ συμβαίνοντα) Οπο Εἀϊίονυ Δρρτονθ8 
οὗ ΕἸἰοἰπιι5᾽ ἐγαηβ]δἰΐοη, οριπία χα αρια 
πιΐίοβ τὰ φοαϊδεϊπιαξίοποηι υεπίμπί, Βαϊ 
ΒΟΙΠΟΥ {ιΐ8 Υϑηἀογίηρ, ὩΟΥ δὲ 1 ὁπ66 
ἄᾶνο, ἐλαὲ τολέολ οπ6 πιεείβ το ζγουι 
ἐδε σοπιπιοπ ὲ Ὁ, πιέπ αδ ἴο ορίπίοη, 
18 ἴῃ Ἰκοορίης τὶεΐ [η6 ΘΟὙΘΟΚ ; [ῸΣΥ τγθ 
δᾶνγθ ποῖ ξυμβαίνοντα τοῖς πολλοῖς ΠΟΥ 
ξυμβαίνοντα κ τῶν πολλῶν ὃαϊ ξ. πρὸς 
τῶν πολλῶν. ΠΥ 1015 ἰδ οααϊνα!αηΐ ἴ[ο 
περὶ ὧν οἱ πολλοὶ ξυμβαίνουσι, 16 56:86 
Ὑ|1 ποῖ δ6 πηϑυϊδοϊο; Ὀὰδ 1 Κηον οὗὨ 
το ΒΌΘΝ ΡὮΓΔΒ6. ΥΝ ΡΙ]αῖο ττοΐο: 
τὰ συμβαίνοντα περὶ τῶν πολλῶν ἄν- 
“ρώπων δόξαν. 1 ὁδὴ ΟΥ̓́Γ πὸ ὈοίξαΓ 
Γοηοτίηρ οὗ εἰς δόξαν ἰπδη, αὁ 7αγ α8 
δεῖ. ἴῃ ἰδ0 Τἰμέλνάσηιιο (80δ, Ὁ) να 
Βανα ἴδ ἰπ πῖ8 86η86; νικητήρια εἰς 
δόξαν οἴσεσϑαι σοφίας πέρι, Βα. ἐΠ6Υ 
11 ΟΔΥΤΥ ΟἿ [ἢ9 ρὑγτὶζθ οὗ νίιβάοτη, αδ 
23αν αδ ριιδῖίζο δεῖξε ἐξ οοποεγησα". Ἐπὶ 
118 586η86 ὙγΟΌ] ἃ ΤΑ ΚΘ τη6Ππ᾿5» δρξγοοιηθηξ 
ἃ ἸΏΘΥΘ ῥΥοίθηοθ ΟΥ 8 ἀθ]8ἷοπ, μἢϊΐεῃ 
5 ποῖ ἰηΐοπᾶοά, 
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ΣΩ. Περί γε τῶν ἡδονῶν, 

8ὃ 
Κ - 
ὦ Πρώταρχε, τῶν ἐν τοῖς χοι- 

νοῖς παϑήμασιν αὐτοῦ τοῦ σώματος τῶν ἐπιπολῆς τε καὶ ἐν- 

τός [κερασϑέντων). περὶ δὲ τῶν ἐν ψυχῇ σώματι τἀναντία 

ξυμβάλλεται, λύπην ϑ᾽ ἅμα πρὸς ἣἥδονὴν καὶ ἡδονὴν πρὸς λύ- 
πην, ὥστ᾽ εἰς μίαν ἀμφότερα κρᾶσιν ἰέναι, ταῦτ᾽ ἔμπροσϑε 
μὲν διήλϑομεν, ὡς Τδὁπόταν αὖ κενῶται πληρώσεως ἐπιϑυμεῖ, 
καὶ ἐλπίζων μὲν χαίρει, κενούμενος δ᾽ ἀλγεῖ, ταῦτα δὲ τότε 
μὲν οὐκ ἐμαρτυράμεϑα, νῦν δὲ λέγομεν, ὡς ψυχῆς πρὸς σῶμα Ὦ 
διαφερομένης ἐν πᾶσι τούτοις πλήϑει ἀμηχάνοις οὖσι μῖξις μία 
λύπης τε καὶ ἡδονῆς ξυμπίπτει γιγνομένη. 

ΠΡΩ. ΜΚιινδυνεύεις ὀρθότατα λέγειν. 
ΣΩ. Ἔτι τοίνυν ἡμῖν τῶν μίξεων λύπης τε καὶ ἡδονῆς 

λοιπεὴ μία. 

ἐντός [κερασθέντων]] 4.5 ἴδ 8. ποῖ [Π8 
ουϊνατὰ δηὰ ἱηναζγὰ ρμαχίβ πη ΐοἢ ΔΥῸ 
τοϊηρ]οα, Ὀπὶ ἰπ6 ρμδίῃ οὗ οὔϑὸ Ὑἱτἢ ἰδ6 
ΡΙΘΆβασΘ οὗ ἰδ6 οἴδογ, (Πη6 ψογὰ χερα- 
σπέντων, ὙΒοΝ 5 Ὀογγονοὰ ἔγοσα ἈθΟνΦ, 
τουδὶ Ὀ6 Ἰοοκοὰ ὥΡΟῚ 88 8 [8156 ρ]088. 
πὰ ἴδο τοβί οὗ {18 βοηΐθηδα 1 ἤἢδνο Ἰοῖϊ 
Θνοσυ ἰη 45 80 ΜΒΒ. ρῥχοδϑηΐ ἱξ, ποῖ 
δοόδῦβο ᾿ξ ἰδ 411 βουῃᾶ, Ὀιιὲ Ὀδοδιδο ἴἢ6 
Τοῦ ἘΠ ἈοσΔΡΒ ποῖ δρρδᾶσ 80 
οογίδὶπ ἰο 8016 88 ἴ0 τηγ8615. Ηο βδυδ: 
“41 δανο ᾿ἱπαἀθϑὰ ἰο]ὰ γοῦ 811 δρουϊ [Π680 
684865 ὙΠΟΥΟ ΡὈ]ΘΑΒΌΓΘ δηὰ μῥδῖῃ δχῸ 
τοληρὶ θα ἴῃ ἴπρ ὈΟᾺΥῪ ; 85 ἰοὸ [{|ο56 ἩΤΙΘΥΘ 
1:6 τοΐηαὰ οοηςτὶ δαΐ65 δ Ορροδέΐοβ ἴο 
ἴμο Ὀοὰγ ἮΚΚΚ ([Π056 τγὋὸ ἤανθ ΤΟΥΣΤΩΘΥΥ͂ 
ἀοδοσί 6 ; ομ6 ἴδοϊ ΠΟΘ ΟΣ μγὸ ἀϊὰ ποὶ 
θὰ ὮΘΑΣ Ἡΐμ6858 ἴο, Ὀυΐ τ ἀθοῖϊδσο 
ἧξ Ὧονν, ἴπδὶ, ἢ [Π9 ἱπηπηθογ δ Ὁ}]6 ΟΧ- 
ΔΙῺΡΪ65 οὗ τὐἰπᾶὰ δηθὰ Ὀοὰγ Ὀαοΐηρ ἴδυ5 

᾿ φΡροδββδὰ, ἴδπεζο ͵ἰβ δἷνγγαγβ οὴ8 δηὰ [80 
5816 Ιἠηἰχίαχο Οὗ ρῥἱοδβδυχο διυὰ γαίῃ." 
Τηΐα 15 ἴσα ; ἴοῦ, ψῆθῃ δ6 τηθηϊοποα 
ιΐθ δα λοοῖ Ὀοΐοτο, ἰ τδϑ ποῖ ἴο ροΐηϊ 
οαῦ {π|8 χρᾶσις, Ὀυΐ ἰο Βῆονν [Π0 χιδίῃγθ 
οὗ Ἰ)οβῖσο. Βευΐ ἰπ [δαὶ ρμασί οἵ ἢϊ8 
διδιοιηθηΐ, ΏΘΓΟ 1 μανα τδυκοὰ 8 88, 
ἴΠογΟ ΟΟΟΌΓΒ [Ὠΐθ ΡΗγ486: λύπην τε ἅμα 
πρὸς ἡδονήν, καὶ ἡδονὴν πρὸς λύπην. 
ΤῊο ἡδονὴ οὗ [126 τοϊπα ἰ5 ἐπιθυμία; 
διὰ {πὶ8β ἢθ 88 {Π]}} ἀοβοσ θβοὰ; δὈπὶ 
6 λύπη, πβ οι 8 φόβος, ἢ6 δᾺ8 
ΠΟΥ͂ΟΣ Ὀγουσΐς ἔοσναγὰ 88 οο- οχίβιϊηρ 
τὶν ῥγϑϑοηῦ ὈΟΟΣΥ 8 δέδοϊΐοη. Δηὰ 
γοῖ ταῦτα μὲν διήλθομεν Ιοοχ8 65 ἰΐ 

ἢθ εἰαίπηοΘα ἴο αν ἄομῃο {π8. Αμϑδίπη 
πη {86 βδη9 ψδρ, ν)͵ὸ πᾶν ὥστ᾽ εἰς 
μίαν ἀμφότερα χρᾶσιν ἰέναι," δαὶ ἐπὶ 
μῖξις μία 15 τἴῃ6 νεῖν (Πρ το ἢθ 
ἄροϊασθβ ἰδδὶ δ πνοῖσ μοὶμπίβ οἱὲ ἔοσ 1Π9 
ἤτοι εἶταθ. ὙΉΟΓΘ σοιπδίηβ ὁπόταν αὖ 
χ. τ. δ. βιδιθδαπι Ῥγοροβϑᾶὰ δὲ ὁπό 
ὕτωθ ἰοὸ οὔδηχο αὖ ἱπίο τις, πῶ]]9} 1 
τουκδὶ ἰπδὶ 10 ῥγογϑα ἃ ἰδοῦηδ, τ ἤΌΓῸ 
86. ορροβίέο ὁπόταν πληρῶται μαὰ οῃοθ 
ῬΙαγϑοᾶ ἰΐβ ρμαγ ; Ὀπὲ ἰζ δθϑῖῃδ ἴο (Ὁ]]ΟἿ 
ἔγοϊηω δὶ 1 ἤανο βαϊὰ δῦογνο ἰπαὶ 8ο- 
οζγαίθβ δδηδοῖ ἢν οηἰοσϑὰ ᾿πίο ΔΩΥ Βθο ἢ 
ἀοίϑὶ]. 1 ψ1}1 ἢοΐῖ δοροθδὶ [Π6 βυβρίοίου 
ὙΒΙΟΝ 1 πδνὸ οοῃοοϊνοα δῦουΐ (ἢ 18 ὙΘΥῪ 
σογταρὶ ρμᾶζί οὗἨ [Π6 Ὠδϊοσαο. 1 θ6119ν 9 
ἐπα οὗἨ πο τνοχσάβ, περὶ δὲ τῶν ἐν ψυχῇ, 
ἸΡΥΧΗ δἱομὸ [85 ΔΏΥ οἷδίπιβ ἰο 16- 
κἰἴσιδογ: [πὶ 1ῃ6 ἀδιηλροὰ ἰοχὲ τγγ85 
Τοδίογοα ὈΥ ἃ οοῃ᾽θοίαγτο Τοπηᾶοαᾶ οἱ [ἢ8 
Δη ἐπ οίο4] Περί γε τῶν͵ ἡδονῶν χ. τ. ἔ.: 
Ὀπΐ [Δ΄ τὸ ΤῊΔῪ ΘΑ ἢἤπα 80 ἢ 8 
Ὀοχίπηΐην, 85 Ὑ111 Ἰαᾶτο πηαϊδέυγθοα δηὰ 
ἔγεθ ἔγοϊῃ 811 ἰδΐϊῃί οὐ ϑϑυαϑρίοἷοῃ Ὀοίἢ 
ψυχὴ . .«. .« ξυμβάλλεται κπὰ ὥστε... 
ἱέναι, νἱκ. ἐπεὶ δὲ καὶ ψυχὴ χ- τ. ἑ. “Βἴποο 
[18 15. 1π6 ἔδλεοϊ, ρασΐ οὗ [15 ἔδοΐ ἢ89 
Ὅθομ 5ἰδίοα, Ὀπΐ ραᾶγί Ὅἴ6 ΠΟῪ ἀθοϊασο᾽. 
Ιμεϊοδὰ οἵ ὁπόταν αὖ χενῶται, 1 οοη- 
θοῖυγο ὅστις ἂν χ. 

ξυμπίπτει γιγγομένη] ΕῸΣ ξυμπίπτει 
γενομένη 1 μαννα δάορίοὰ ἕξ, γιγνομένη 
ΒΊΟΝ 1 ΓΟΥΤΏΘΥΪΥ δανοοαίθα τϊπουῦΐ 
Κηονίης δαὶ ἰς δὰ θη δἰγοδαν ὑτο- 
Ῥοβϑὰ ὈΥῪ οΟἴΘΓΡΆ. 

δ᾽ 
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ΠΡΩ. Ποία; 

ΣΩ. Φημὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν αὑτῇ πολλάκις λαμβάνειν σύγ-- 
κρασιν [ἔφαμεν]. 

ΠΡΩ. Πῶς οὖν δὴ τοῦτ᾽ αὐτὸ λέγομεν; 
ΣΩ. ᾿Ὀργὴν καὶ φόβον καὶ πόϑον καὶ ϑρῆνον καὶ ἔρωτα 

καὶ ζῆλον καὶ φϑόνον καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἄρ᾽ οὐκ αὐτῆς τῆς 
ψυχῆς τίϑεσαι ταὕτας λύπας τινάς; 

ΠΡΩ. Ἴχγωγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν αὐτὰς ἡδονῶν μεστὰς εὑρήσομεν ἀμηχάνων; 

λ ἢ δεόμεϑ᾽ ὑπομιμνήσκεσθϑαι τὸ 

ὕς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι, 
ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο, 

48 χαὶ τὰς ἐν τοῖς ϑρήνοις καὶ πόϑοις Υδονὰς ἐν λύπαις οὔσας 

ἀναμεμιγμένας; 
ΠΡΩ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω ταῦτά γε καὶ οὐχ ἄλλως ἂν ξυμ- 

βαίνοι γιγνόμενα. 
ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ τάς γε τραγικὰς ϑεωρήσεις, ὅταν ἅμα 

χαίροντες κλάωσι, μέμνησαι; 
ΠΡΩ. Τί δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Τὴν δ᾽ ἐν ταῖς κωμῳδίαις διάϑεσιν ἡμῶν τῆς ψυχὴς 
ἂρ οἶσϑ᾽ ὡς ἔστι [κὰν τούτοις] μῖξις λύπης τε καὶ ἡδονῆς; 

ΤΠοία] ΤῊ Βοοκβ μανο Ποία, φής; 
ἴο τΠίοΝ [π8 δῆσον χίνου ἰδ Ἣν αὖ- 
τὴν τ. Ψ. α. π. »» σύγχρασιν ἔφαμεν. Νο- 
Ὀοὰγ Ὀε]ΐονο5 ἴῃ Ποία, φής; δηὰ βοτῃθ 
δαᾶνο [δ0 οοῦγαρθ ἰο τορίδοο ἴὲ Ὁ Ποίαν 
φής; τοῦ 8. δὲ 1οδϑὲ στη) βίοϑὶ. 
Βαϊ ἐποσθ 18 πὸ γϑᾶϑοῃ ἴου φὴς δἱ 8]], 
διὰ ἰξ ΔΩΥ ὁπ ὙΠὶΙ οοίαρδᾶγθ {π6 ἴη- 
βίδῃοοδ ὙΠΘγῈ Μγ͵ὸῪ πᾶν Πῶς φής; Πἣ 
φής; δηᾷᾶ ἴδο τοβί, τί [86 ἸὨΠΌΤΊΘΥΒΌ]Θ 
ΘΧΘΙΏΡΙ68 οὗ ἐδθ τρϑγο ἰηἰοσγορδενο ΡΓῸ- 
ΠΟΌΏ ΟΥ δᾶνοσῦ, ἢ ὙΠ] ἀθδῖγθ ἃ 83ρΡ6- 
οἶδὶ ΓΘΑΒΟῚ ΓὉΓ ἰδ ἀοραγίασγο ἔγοσῃ (ἢ|6 
ΟΓΣΠΔΓΥ ΟΧΡΓΘΒΒἴ 0. ; ὮΟΣΘ Ὠ0Ο Β86 ἢ ΥΘΒΒΟῚ 
οχίβῖβ, δῃὰ {π6ὸ Ῥγθϑθῆοθ οὗ {π6 νϑὺῦ 
ΤΏΔΥ Ὅθ ΘΑΒΙΪΥ δοοοπηίοα ΤΥ ἴῃ Δηοῖ Σ 
ὙΑΥ. ΝῸ οχοθρίϊου μ88 ὈΘΘῺ ἰδκθῃ ἴο 
ἔφαμεν, ἀπὰ γοῖ ἴξ 5 φαΐϊξο ππῖταθ (πὲ 
ΤΟΥ πανο βαῖὰ δηυγίηρ 88 γοῖ ου {Πΐ8 
τηϊχίατα, δηὰ βοογδίοθβ ἀθοῖΐδγοβ 88 τη ἢ 
ἴῃ ἐδ6. ἑοτομοίΐῃρ ρῬαυαρταρῃ. Βαὶ 1 ἔφα- 
μὲν 8. ἴα]56, οδϑὴ τ οον (6 Ρ]806 ἴο 

φαμένῦ Νο; ἴον πη} Ῥχσοίδσομῃϑ 88- 
Β6η}8 ἴο ἰΐ, ἰΐ ἐν πὸ 2ούπὲ Αββουϊΐοῃ. Αγαϊΐη 
Ἣν ἴ5 μῖξιν; δηὰ ποῦγ οδῃ νγγ ἢδνθ 
μῖξιν διὰ ξύγχρασιν ρονθτῃοᾶὰ ΒοΙΝ Ὀγ 
λαμβάνεινῦ Α 5ἴηρίο οοτγθοίϊου (ἴον 1 
αἰἰγθαΐθ [86 ἱπίογροϊδείοη ἰο [ἢ9 [856 
Το δα ἢρΡ) ΥΘΙΏΟΥ͂ΘΘ 411] ἔποβθ αἰ Που] 65. 
16 ἴθ ργοῦβθὶθ ἰμαΐ 6 ΜΆ. μαὰ μ᾿ 
αὐτήν, [Π8 γεδνέσαῖον Βανΐηρ πορ]δοίοά 
ἴο Ραΐ δὴ ἰηξΐαὶ ᾧ. 

τὸ---ὅς τ' ἐφέηκε] Ηοτῃ. 1. χνῖϊ!. 108. 
Ι[ᾶνθ ομἰ θα [86 πογὰβ τῆς ἢ 411 Σα- 
οοηΐ ΕαΪΐΟΥΒ δῖ αργϑϑὰ ἴῃ οοηβί θυΐην 
Δ ἱπίογροϊδιίίοηυ, τοῖς ϑυμοῖς καὶ ταῖς 
ὀργαῖς τό, δἰαπάϊηρ αἴον ἐφέηχε. 

κἀν τούτοι9}]] Νὼὺ ταῦτα παν Ὅδθη 
τηϑηοηθαᾶ, δαὶ ἐδα ΟΟΥΓΘΟΙΟΣ 5 πη- 
ἔΆταἶ ΠΥ τ 50. σουμοη δὴ Αἰ οὐϑιπ 
85 οἶσθα τὴν διάϑεσιν ὡς ἔστι μῖξις. 
Νοῦν ἰ5 ἐν τούτῳ δ 811 τωοσγθ ἱπὲ6}}}- 
σἷοίο; ἴμοτο ἴηὴ6 πϑοαΐοσβ αὐτὸ δηὰ σχο- 
τεινότερον, ποθ Ὀνίου ΓΘ ἴο 
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ΠΡΩ, Οὐ "πάνυ καταγοὼ. 

δῦ 

᾽ ΣΩ. Παντάπασι γὰρ οὐ ῥᾷδιον, ὦ Πρώταρχε, [ἐν τούτῳ] 
ξυννοεὶν τὸ τοιοῦτον ἑκάστοτε πᾶάϑος. 

ΠΡΩ. Οὔκουν ὥς γ᾽ ἔοικεν ἐμοί. 
9) 
«(ὅπ ὑπ “Ἰἀβωμέν γε μὴν αὑτὸ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ σκοτει- 

υ. “- τ νότερόν ἐστιν, ἵνα καὶ ἐν ἄλλοις δᾷον χαταμαϑεῖν τις οἷός τ᾽ 
ἢ μῖξιν λύπης τε καὶ ἡδονῆς. 

ΠΡΩ. “Ζ2ἔγοις ἄν. 
ΣΩ. Τό τοι νῦν δὴ ῥηθὲν ὄνομα φϑόνου πότερα λύπην 

τινὰ ᾿νυχῆς ϑήσεις, ἢ πῶς; 

ΠΡΏΩ. Οὕτως. 

ΣΩ, ᾿Αλλὰ μὴν ὃ φϑονῶν γ᾽ ἐπὶ καχοῖς τοῖς τῶν πέλας 

ἡδό ὄμενος ἀναφανήσεται. 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. Καχὸν μὴν ἄγνοια χαὶ ἣν δὴ λέγομεν ἀβελτέραν ἕξιν. 
ΠΡΩ. τί μήν; 
ΣΩ,. Ἐκ δὴ τούτων ἰδὲ τὸ γελοῖον ἥντινα φύσιν ἔχει. 
ΠΡΩ. “Ζ2ἔγε μιόνον. 
ΣΩ, Ἔστι δὴ πονηρία μέν τις τὸ κεφάλαιον, ἕξεώς τινος 

ἐπίχλην λεγομένη" τῆς δ᾽ αὖ πάσης πονηρίας ἐστί τι τοὐναντίον 
πάϑος ἔχον ἢ τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς γραμμάτων. 

ΠΡΩ. Τὸ Γνῶϑι σαυτόν λέγεις, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ, Ἔχγωγε. τοὐναντίον μὴν ἐκείνῳ δῆλον ὅτι τὸ μηδαμῇ Ὁ 

γιγνώσχειν αὑτὸν [λεγόμενον ὑπὸ τοῦ γράμματος] ἂν εἴη. 
ΠΡΏΩ. Τί μήν; 

ΣΩ. Ὦ Πρώταρχε, πειρῶ δὴ αὐτὸ τοῦτο τριχῇ τέμνειν. 
ΠΡΩ. Πῆῇ φής; οὐ γὰρ μὴ δυνατὸς ὦ. 

πᾶϑος, 6γ6 διρβροβοά [ὸ ΓΟΙΟΥ ἴο βοῖῃηθ 
ΘΧΘΙΏΡΪΘ ΟΥ ἰπβίβῃοα. 
Ἔστι δὴ πονηρία] ΤΠ φοηϊεῖνο 

ἔξεώς τινος ἄοοθβ ποὲ ἀθρϑῃὰ οἡ πονὴ- 
ρία, θυξ ὑροῦ ἐπίχλην. Ζ7λενε ἐδ ἃ 
οογέαϊπ πονηρία ἐπ σεπεγαῖ, οαἰϊεὰ ῳῆον 
παπες ΟΥἑ α »ρανίϊοιΐζαγ λαδίξ; ἰμδὶ ἰδ, 
(Α]19ἀ δὸ ἔγοτω πονηρός, ὙΒ1ΟΙ ἀσποίεβ 
ἃ ῬδιΠ οι ασ Βδϊ. αν δἀὰϑὰ τι Πῆ 
δῖον ἐστίί Α δπθ᾽θοξ ἰο ἔχον 18 ἱπάϊδ8- 
ῬΘΏ5Δ80]6. 

[λεγόμενον ὑπὸ τ. γ.]] 16 18. ὈείίοΓ (0 
Ὀγδοκοῖ 8950 ψόοχγὰβ, 85 Βθοκ σϑοϑοι- 

τηθηἀοὰ, ἴδῃ ἰὸ {πῖπηκ Ῥ]δίο οδρδῦϊο οὗ 
ΒΊΟΝ ἃ ἐγ μία ἰοῖκο, 88 δι δ! ] θδθηι, ὙΣῈ 
ΒΟΙῊῺΘ ν᾽ 016η606 ἰὸ ἐδ ᾿δηρσιδρο, δ85 6Χ- 
ἰγϑοίοα ἔγοιῃ ἱδοσῃ. 

Πῇ φής!) Βοσο ἰδ δὴ ἱμβίδῃοθ οὗ 
ὙΠδὲ τγδα τηϑπέϊοηθαἃ αῦονο. Ηδὰ 8ο- 
ογδίθβ βδίἃ ποὶ πειρῶ τέμνειν, ὃδαϊ τέ- 
μνωώμέν, ἴμ6 δδνγοῦ ὑγου]ὰ μανὸ Ῥθθῃ 
; 

οὐ γ. μὴ δ. ὦ) οὐ μὴ ὦ ἴθ δαρροτίοἀ 
ὉΥ ΡΙαίο ἤδρ. 841, 0. οὐ μὴ οἷός τε 
ἧς διὰ Ὁγ Χοη. Ἡζονο ΧΙ 8. οὐ μὴ 
δύνωνται. ΤΏ μδδδδβο, οὐ μὴ--ςνῶώμεν 
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ΣΩ. “έγεις δὴ δεῖν ἐμὲ τοῦτο διελέσϑαι τὰ νῦν. 
ΠΡΩ. ““έγω, καὶ δέομαί γε χερὸς τῷ λέγειν. 
ΣΩ. ἸΑρ᾽ οὖν οὐ τῶν ἀγνοούντων αὑτοὺς κατὰ τρί᾽ ἀνάγχη 

τοῦτο τὸ πάϑος πάσχειν ἕχαστον; 

ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ. Πρῶτον μὲν κατὰ χρήματα, δοξάζειν εἶναι πλουσιώ- 
Ἑ' τεροι ἢ κατὰ τὴν αὑτῶν οὐσίαν. 

ΠΡΩ. Πολλοὶ γοῦν εἰσὶ τὸ τοιοῦτον πάϑος ἔχοντες. 

ΣΩ. Πλείους δέ γε, οὗ μείζους καὶ καλλίους αὑτοὺς δο-- 
ξάζουσι, καὶ πάντα, ὅσα κατὰ τὸ σῶμα, εἶναι διαφερόντως τῆς 

οὔσης αὐτοῖς ἀληϑείας. 
ΠΡΩ. Πανυ γε. 
ΣΩ, Πολὺ δὲ πλεϊστοί γε, οἶμαι, περὶ τὸ τρίτον εἶδος τὸ 

τῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς διημαρτήκασιν, ἀρετὴν δοξάζοντες βελτίους 
ἑαυτούς, οὐκ ὄντες. 

ΠΡΩ. Σφόδρα μὲν οὖν. 
49 ΣΩ. Τῶν ἀρετῶν δ᾽ ἀρ᾽ οὐ σοφίας [πέρι] τὸ πλῆϑος 

πάντως ἀντεχόμενον μεστὸν ἐρίδων καὶ δοξοσοφίας ἐστί [ψευ- 

δοῖς]; 
ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ 

ΣΩ. ΜΚακχὸν μὲν δὴ πᾶν ἄν τις τὸ τοιοῦτον εἰπτὼν ὀρϑῶς 
ἂν εἴποι πάϑος. 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν ἔτι διαιρετέον, ὦ Πρώταρχε, δίχα, εἰ 

ἱπ ἄορ. 486, Ὁ, δκ5 Ὀθθη ὀπδηροᾶ οἱ 
186 Ὀθ8ὲ ΜΒ. διίϊδουῖγ. 1 δου! ἃ ἀομδί 
οὗ [86 τοβί, Ὀαὶ ἔδπαὶ (ΠΟΥ 811 τοίου ἴο 
δείπρ αδῖε. 

πλουσιώτεροι) Τὸ ΜΆ88. Βεανο πλου- 
σιώτερον, Ὡς 15. ἱπάοίδηβὉ]6. ΤῈΘ 
οοπϑίγαοσίίου. οἵ δοξάζειν ΤΑ Ὀ6 νῖϊῃ 
εἶναι, ἴῃ νοι οα86 (86 5πθ)θοὶ οὗ 8 
Τοῆοχῖνθ βοηΐδηοθ [00]1ΟἿ5 ἴῃ [Π9 ποταῖ. 
ὨΔίΪνΘ, ΟΥ̓ΪῈ ΤἸΏΔῪ ΌΥΟΙΣ ἃ αἰγθοὶ δοοὺ- 
βϑιΐνο, 85 ἱπ [6 ποχὶ β8θῃίθ 068. 

καὶ πάντα] “πᾶ τοῖο, αε ἐο αἰ ἐλέησε 
ρενίαϊπΐπς ἰο ἐδε δοάγν, οομοεῖυε ἐπεηιδεῖσες 
ἴο δὲ 7γαγ αδουε τολαὲ ἐδιεν γεαϊἷν ατε. 
1 ἰλογΆ}1γ, ἴο δδ 411 ἐδίηρβ τος Ρ6Γ- 
ἰδίῃ ἴο ἴη6 Ὀοὰγ ἴῃ 8 ἀοβᾷτϑθ Ὀθγοπὰ (116 
ΤΟΔΙΣ τ Βο Ὀοοαβα ἰο ἴδοι. ΤῈ 

πσιδεν πάντα ἰδ Ραΐξ (ὉΣ πιαδοιζπο Δἄ- 
οεῦνοδβ ππὰἀογείοοα. ὅθ [ὉΣ δχϑιρ] 5 
ΤΩ ῬγρΟΙδυΟ δὰ ΙοΘηθ ἢ. ΧΥ͂ΙΙ. 

τὸ τῶν] ΤῈ6 Βοοΐχβ πανο τούτων, 
δ οἢ 15. ὉΓΙΟΥΥ ϑαρογθυοῦεδ; ποῦ οου]Ἱὰ 
ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔο!ονν τὸ εἶδος πίϊδους 
8 τοροι του οὗἩἨ ἐδ6 δυίὶοϊα. 

ἀντεχόμενον)] ΟἿθ ἙάϊίοΣ βδὺβ: [π|6]- 
Ιἰοπάσιη τοϊϊπααίίας αὐτῆς. 1 τογ50}7 
γγαϑ ἀτίνϑη ἴὸ ἃ οοῃϊθοῖιτο: ἀντίτεγνον 
ὄν, ὑυυΐ ἑοτέυπαίο! νυ 1 δατιϊἐεὰ ἰξ ἴο Ὀ6 ἴοο 
δυάδοίουδ. ΤΏ 659 8.6 ἴΠ6 615 ἴο ψ Δ ὶοἢ 
0 81.6 ἀτίνθῃ ὉΥ [80 ἄμσποθ 0 ἰῃ- 
βουίβα πέρι. 1 πᾶν πὸ ἤδι τ ἷἱπ ψευ- 
δοῦς, ἴον ὍἘὨΟ ονϑν Βοαγὰ οὗ δοξοσοφία 
ἀλησής 
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μέλλομεν τὸν παιδικὸν ἰδόντες φϑόνον ἄτοπον ἡδονῆς καὶ λὺ- 

σεης ὄψεσϑαι μῖξιν. 

ΠΡΩ. Πῶς οὖν τέμνωμεν δίχα λέγεις; 
ΣΩ, Πάντες ὁπόσοι ταύτην τὴν ψενδῇ δόξαν περὶ ἑαυτῶν Β 

2 ’ ς ’ 2 ’ . Ά ἕἤ 

ἀνοήτως δοξάζουσι, καϑάπερ ἁπάντων ἀνϑρώπων, χαὶ τούτων 

ἀναγχαιότατον ἕπεσθαι τοῖς μὲν ῥώμην αὐτῶν καὶ δύναμιν, 

τοῖς δέ, οἷμαι, τοὐναντίον. 

ΠΡΩ. ᾿,1ναγκη. 

ΣΩ, Ταύτῃ τοίνυν δίελε, καὶ ὅσοι μὲν αὐτῶν εἰσὶ μετ᾽ 

ἀσϑενείας τοιοῦτοι χαὶ ἀδύνατοι χαταγελώμδνοι τιμωρεῖσθαι, 

γελοίους τούτους φάσχων εἶναι τἀληϑῆ φϑέγξει" τοὺς δὲ δυνα- 
τοὺς τιμωρεῖσϑαι φοβεροὺς καὶ ἰσχυροὺς [καὶ] ἐχϑροὺς προσαγο- 

ρεύων ὀρϑόεατον τούτων σαυτῷ λόγον ἀττιοοδώσεις. ἄγνοια γὰρ Ο 

ἢ μὲν κῶν ἰσχυρῶν ἐχϑρά τε καὶ αἰσχρά" βλαβερὰ γὰρ καὶ τοῖς 
Γ 5) » νοῶ , ἢ» 2) « 2, ς 5. 2 ν ς Ο» 

πέλας αὑτὴ τὸ καὶ ὅσαι διχόνες αὑτῆς εἰσίν" ἢ ὃ ἀσϑενὴς ἡμῖν 

τὴν τῶν γελοίων εἴληχε τάξιν τε καὶ φύσιν. 
ΠΡΩ. Ὀρϑότατα λέγεις. ἀλλὰ γὰρ ἣ τῶν ἡδονῶν καὶ λυ- 

σκιῶν μῖξις ἐν τούτοις οὕπω μοι καταφανής. 

ΣΩ. Τὴν τοίνυν τοῦ φϑόνου λαβὲ δύναμιν πρῶτον. 
ΠΡΩ. ,1ἐγε μόνον. 

ΣΩ. «Ἵὐύπη τις ἄδικός ἐστί που καὶ ἥδονή; 

ΠΡΩ. Τοῦτο μὲν ἀνάγκη. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν ἐχϑρῶν κακοῖς οὔτ᾽ ἄδικον 

» " ἌἜῚ , ἢ 
οὔτε φϑονερον ἔστι τὸ χαίρειν; 

ΠΡΩ. Τί μήν; 

ΣΩ. Τὰ δέ γε τῶν φίλων ὁρῶντας ἔστιν ὅτε χακὰ μὴ λυ- 
»»"- ͵ ν ἢ 1.) 2 " ᾽ 4 

σιδῖσθαι, χαίρειν δέ, ἀρ οὐκ ἀδικὸν ἐστιν; 

ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οἵ; 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὴν ἄγνοιαν εἴγχτομεν ὅτι κακὸν τιᾶσιν; 
ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. 
ΣΩ. Τὴν οὖν τῶν φίλων δοξοσοφίαν καὶ δοξοκαλίαν καὶ 

ἰσχνροὺς [καὶ] ἐχθρούς] 1 Βανο το- 

" 

δθηΐδϑῃοο τγου]Ἱὰ μανο Ὀθοπα ἀρ οὐ φατέον 
τηονοὰ [π οοηπηοίίοα, το παδὰθ γελοῖον εἶναι χαὶ χαχόν; Βαὲὶ ἱπείοδάὰ 
ὌΓΟΥ ΠΟΏΒΘ6Ώ86 Οὗ [ἢ ρϑδδᾶρο, δηὰ ἄγονθ οὗ βηϊδμης [89 αποδοη, ἢ ὈΓΘΑΪΚδ ἐξ 
τὴϑ ἴο ἴοϊΐον δ δ 2᾽5 οουθοίαγο αἷ- 
σχρούς. Τὴ κίγτοῃρ Ὀθϑοῖηθ δίγοῃ 
Φηθηΐθδ, [56 τοδὶ οὐ͵οοίβ οὗ δι μἢϊοτ. 

Τὴν οὖν] Τμὸ οοϊηρίοἰΐου οὗ (86 

ἰπίο ἔπνο, ἢ μὴ φῶμεν---; δοὰ Καχὸν 
δ᾽ οὐχ ὁμολογοῦμεν---; 1 πδνο ρμαΐ τῶν 
φίλων ἔπ. Ὀγδοκοίθ. Νὸ δα άϊίου νᾶ 
ΟΥΟΥ ἸΏΟΣΤΘ ΡΟΣΎΘΙΈΘ. 
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Ἐ ὅσα νῦν δὴ διήλθομεν, ἐν τρισὶ λέγοντες εἴδεαι γίγνεσϑαι, γε- 
λοῖα μὲν ὁπόσ᾽ ἀσϑενῆ, μισητὰ δ᾽ πόσ᾽ ἐρρωμένα---ἢ μὴ 
φῶμεν ὅπερ εἶπον ἄρτι, τὴν [τῶν φίλων] ἕξιν ταύτην ὅταν ἔχῃ 
τις τὴν ἀβλαβῆ τοῖς ἄλλοις, γελοίαν εἶναι; 

ΠΡΩ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Κακὸν δ᾽ οὐχ ὁμολογοῦμεν αὐτήν, ἄγνοιαν οὖσαν, 

εἶναι; 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Χαίρομεν δ᾽ ἢ λυπούμεϑα, ὅταν ἐπ᾽ αὐτῇ γελῶμεν; 

80 ΠΡΩ. δῆλον ὅτι χαίρομεν. 
ΣΩ. ἩἩδονὴν δ᾽ ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων κακοῖς, οὐ φϑόνον 

ἔφαμεν εἶναι τὸν [τοῦτο] ἀπεργαζόμενον; 
ΠΡΩ. «ΑἸναγκη. 
ΣΩ. Γελῶντας ἄρ᾽ ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων γελοίοις φη- 

σὶν ὃ λόγος, κεραννύντας ἡδονὴν φϑόνῳ, λύπῃ τὴν ἡδονὴν ξυγ- 
χεραγνύγαι᾽ τὸν γὰρ φϑόνον ὡμολογῆσϑαι λύπην τῆς ψυχῆς 
ἡμῖν πάλαι, τὸ δὲ γελᾶν ἡδονήν, ἅμα γίγνεσϑαι δὲ τούτω ἐν 
τούτοις τοῖς χρόνοις. 

ΠΡΩ. ᾿Αληϑῆ. 
Β ΣΏΩ. Μηνύει δὴ νῦν ὃ λόγος ἡμῖν ἐν ϑρήνοις τε καὶ [ἐν 

τραγῳδίαις,)] μὴ τοῖς δράμασι μόνον ἀλλὰ τῇ τοῦ βίου ξυμ- 
πάσῃ τραγῳδίᾳ καὶ κωμωδίᾳ, λύπας ἡδοναῖς ἅμα κεράννυσϑαι, 
καὶ ἐν ἄλλοις δὴ μυρίοις. 

ΠΡΩ. ᾿Αδύνατον μὴ δμολογεῖν ταῦτα, ὦ Σώκρατες, εἰ καί 
τις φιλονεικοῖ πάνυ πρὸς τἀναντία. 

ΣΩ. Ὀργὴν μὴν καὶ πόϑον καὶ ϑρῆνον καὶ φόβον καὶ 
ἔρωτα καὶ ζῆλον καὶ φϑόνον προὐϑέμεϑα καὶ ὁπόσα τοιαῦτα, 

Ο ἐν οἷς ἔφαμεν εὑρήσειν μιγνύμενα τὰ νῦν πολλάκις λεγόμενα. 

ἢ γάρ; 
ΠΡΩ. Ναί. 

τούτω] φϑόνον χαὶ γελῶτα. ΤΙ ΜΒΒ. δο0η, ἴῃ ἐμ ΘΟΥ̓́Θ8 οὗἨ [Π686 ἸΏΘῃ ἃ ζΔ}Ὁ 
παν τοῦτο. 85 ἃ 0806 ἴον {π6 οχϑγοῖβο οὐ ἐδποὶγ 

[ἐν τραγῳδίαι8}}] ΤῊ 5 οουἹὰ ποῖ οοοῦσ Βοδιίπρ Ροθσθ. ἐν ϑρήνοις τε χαὶ ἐν 
πἰϊδοῦς ἃ οογχοϑροηάΐηᾳ τησπίϊοη οὗὐἠ τραγωδίαις, 85 οὁπ6 Ργθροβίξοῃ ἴοο 
οοτοᾶν ; Ὀαΐ ἴδ νογὰβ ἃσὸ 80 ἰά416 δὰ-ὀ ΣΗΔΏΥ. 
ἀϊιίοη. ΤῸ πὑπύβυδὶ Ὀγοακ αἷον ἐν ἐν οἷς ἔφαμεν εὑρήσειν] ἔφαμεν ἰδ τιν 
δρήνοις τε χαὶ τοδὰθ βοῖὴθ βιγδιητηδγίδι οογγθοίίου οἵ 6 Μϑ. τεδάΐϊηρ φαμέν. 
Ἐκ ἐμογῸ γγὰ8 ἃ ζ8}, δηᾶ, 85 γὸ δ Τὴ χοίθσγθῃςοθ ἰ᾽ ἴο 46, Ε. 
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ΣΩ. ᾿Μανϑάνομεν οὖν ὅτι ϑρήνου πέρι καὶ φϑόνου καὶ 
ὀργῆς πάντ᾽ ἐστὲ τὰ νῦν δὴ διαπερανϑέντα; 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὐ μανϑαάνομεν; 
ΣΩ. Οὐχοῦν πολλὰ ἔτι τὰ λοιπά; 

ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε. 
ΣΩ. Διὰ δὴ τί μάλεσϑ'᾽ ὑπολαμβάνεις μὲ δεῖξαί σοι τὴν 

ἐν τῇ κωμῳδίᾳ μῖξιν; ἀρ᾽ οὐ πίστεως χάριν ὅτι τήν γ᾽ ἐν τοῖς 
φόβοις καὶ ἔρωσι καὶ τοῖς ἄλλοις δάδιον κρᾶσιν ἐπιδεῖξαι; Ὦ 
λαβόντα δὲ τοῦτο πταρὰ σαυτῷ [ἀφεῖναί με] μηκέτι ἐπ᾽ ἐκεῖνα 
ἰόντα δεῖν μηκύνειν τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ἁπλῶς λαβεῖν τοῦτο, 

ὅτι καὶ σῶμα ἄνευ ψυχῆς καὶ ψυχὴ ἄνευ σώματος καὶ κοινῇ 
μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τοῖς παϑήμασι μεστά ἐστι συγκεκραμένης 
ἡδονῆς λύπαις; νῦν οὖν λέγε, πότερα ἀφίης μὲ ἤ μέσας ποιή- 
σεις νύχτας; εἰπὼν δὲ σμικρὰ οἷμαί σου τεύξεσϑαι μεϑεῖναί 

μδ΄ τούτων γὰρ ἁπάντων αὔριον ἐθελήσω σοι λόγον δοῦναι, τὰ Ἐ 
γῦν δ᾽ ἐπὶ τὰ λοιπὰ βούλομαι στέλλεσθαι πρὸς τὴν κρίσιν ἣν 
Φίληβος ἐπιτάττει. 

ΠΡΩ. Καλῶς εἶπες, ὦ Σώκρατες" 

διέξελϑε ὅπῃ σοι φίλον. 
ΣΩ. Κατὰ φύσιν τοίνυν μετὰ τὰς μιχϑείσας ἡδονὰς ὑπὸ 

δή τινος ἀνάγκης ἐπὶ τὰς ἀμίκτους πορευοίμεϑ᾽ ἂν ἐν τῷ μέρει. 
ΠΡΩ. Καλλιστ᾽ εἶπες. - 

ΣΩ. Ἐγὼ δὴ πειράσομαι μεταλαβὼν σημαίγειν ὑμῖν αὐτας. 

ὕλλ᾽ ὅσα λοιπὰ ἡμῖν 

δ1 

λαβόντα δὲ] ΏοΩ 1 δέδβιτηοὰ [πδὲ 
λαβόντα ἀφεῖναι ΘΟὨ]ὰ ποί ἀεοροῃὰ οἱ 
πίστεως χάριν, 1 ναϑ 850 ἐξ ἰ6 δ'σᾶσγο οὗ 
ἴπ0 οχίθης 0 ἩΝίδμ ἴδ9 ἰθχί μαὰ Ὀθθῃ 
ομοϊκοὰ νὴ ἴοο βῃ οοτησωθηΐβ ἰδ 
ΒΟΟΩΘΙ {πὴ δβυδροοσί ἀφεῖναι, Ι (γον 
{86 οομδέγιοίξοη ἀροῦ ἄρ᾽ οὐχ ὑπολαμ- 
βάνεις δεῖν, οοπέοβοίηρ ἰμδί δεῖν τὰβ 
ουί οὗὨ ἰΐ5 ρΙδοθ, θαΐ Ρ᾽ϑδάϊηρς ἐμαὶ {Π6ΓῸ 
ὙΔ5 50 ΟΥΠΟΣΥ Ροβϑῖῦ]6 ὙΦΔΥ οὗ δοοουηῦ- 
ἱηρ [Ὁ Γ᾽ ἴμ6δὲ ἰπηδηϊῆνοθ. Βαϊ Θ ψῦ9 
τοῖηονο ἀφεῖναι με, Θνογυ δίπρ 1 15 τι: 
νοΐ Βοογαίθβ ἢδ5 δβαϊὰ 5. ἃ ρἱϑάρε, {δαί 
ἴξ που Ἱὰ 6 ΘΑΒΥ ἴ0 5ΔΥ ποτα, δηὰ ἃ ὑτοοῦ 
[πὲ πανίηρ ρίνοη (ἢΐἷβ δδγηθδί 6 πϑροᾶ 
Ὡοΐ ῬγΟΪοΩς ἰδ οοηνογβδίίοη Ὁ ῥ͵ΓῸ- 
οοραϊηφ ἰο ἔπ σοποϊἀογδοῃ οὗ [Ὧ6 οἵδον 
Ῥαββίουβ. ἀφεῖναί μὲ μηχέτι δεῖν μη- 
χύγειν 18 8 5ίΥδηρ9 οοσδἰπαίοῃ ἰ0 θΧ- 

Ρτο88 ἀφεῖναί με τοῦ μηχύνειν; ἴον ΜΣ]6 
ἐς 5 ἸοΏΡΜΟΣ ἤδη (ὴ6 ΟΥἾΟΤΙ, 1ΐ 15 ΓΟΔ}1Υ 
τοῦτο 6] ρέ1οΔ). 

μέσας ποιήσεις γύκτας) ἩΡΖΪ ψοι 
«παΐξε τὸ τεϊάπιοδεξ ΤὨ6 ρῥΐυγδὶ 15 πιδϑὰ 
ἴῃ ΒΡ δΚΙηΡ οὗ [86 »τορτέδδ οὗ [{Ἰ|ὸ πἰρδὶ, 
88 πόρρω τῶν νυχτῶν. ὅψη». 2117, "Σ 
Ῥγοὲ. 810, Ὁ; Ατίδι, Μωδ. τ. μέσας νύχ- 
τας γενέσϑθαιν Κώρ. 021, Β 

μεταλαβών] ΟἾΪΥ ἃ ἴον ἱπίουϊου οο- 
Ηἱὶεβ ἰδνθ {18 γδαϊηρ ἴῃ 0]800 οὗ με- 
ταβαλών. Βαϊ ΤΠ6Υ Βᾶνο Ὀ]απάογεα οα 
16 ἰχυῖΐῃ. βδοογαΐδ ἀοοβ ποὺ οδαηθε 
Ὀμΐὲ ἑαΐεδ ἕῃ ἐαοδαηρέ. διαὶ! δα 85 
οοηξουπάρά [Πθ56 Ενγο 5ΘΏ868 ἱπ διἷ8 
ποίθ οὐ 21, ἢ. αυοϊϊπηρ ῥβϑδβϑᾶψζδθ ἔγοχη 
6 Ζαγηιοηῖαεβ δὰ [6 ϑψηιροβύμηι 
τ πογθ μεταβαλὼν ͵ἴ8 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ ρίνθῃ. 
ΤΏΉΟΤΟ ἰβ ἃ ῥδββαβο ἴῃ π6 λαῖοδ νὨΐοῃ 
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τοῖς γὰρ φάσχουσι λυπῶν εἶναι παῦλαν πάσας τὰς ἡδονὰς οὐ 

πάνυ πως πείϑομαι, αλλ᾽, ὅπερ εἶπον, μάρτυσι καταχρῶμαι 

σιρὸς τὸ τινὰς ἡδονὰς εἶναι δοκούσας, οὔσας δ᾽ οὐδαμῶς, καὶ 
, ς.ς » ,. ὦ ἢ Ν , Ύ δ᾽ 

μεγάλας ξτέρας τινὰς ἅμα καὶ πολλὰς φαντασϑεισας, [εἶναι 

αὐτὰς] συμπεφυρμένας ὁμοῦ λύπαις τε καὶ ἀναπεαύσεσιν ὀδυ- 
γῶν τῶν μεγίστων περί τε σώματος καὶ ψυχῆς ἀπορίας. 

Β ΠπΠΡΩ. ᾿4ληϑεῖς δ᾽ αὖ τίνας, ὦ Σώχρατες, ὑπολαμβάνων 
ὀρϑὼς τις διανοοῖτ᾽ ἄν; 

ΣΏΩ. Τὰς περί τε τὰ καλὰ λεγόμενα χρώματα, καὶ περὶ τὰ 
σχήματα, χαὶ τῶν ὑσμῶν τὰς πλείστας, καὶ τὰς τῶν φϑόγγων, 
0 ᾿ ] ’ ) ω. 2ἦ ν) ὔ Ά 

χαὶ ὅσα τὰς ἐνδείας ἀναισϑήτους ἔχοντα καὶ ἀλύπους τὰς σελη- 

ρὥώσεις αἰσϑητὰς καὶ ἡδείας καϑαρὰς λυπῶν παραδίδωσιν. 
ΠΡΩ, Πὼς δὴ ταῦτ᾽, ὦ Σώκρατες, αὖ λέγομεν οὕτως; 
ΣΩ, Πών μὲν [οὖν] οὐχ εὐθὺς δῆλά ἐστιν ἃ λέγω, πει- 
, ᾿ - ᾿ Α ἤ 2 «! ὟΝ 

Οσρατέον μὴν δηλοῦν. σχημάτων τε γὰρ χαλλὸς οὐχ ὃπερ ἂν 
[ ͵ «ε Α “« “ ’ ἊΝ ᾽ ,} ὑπολάβοιεν οἱ πολλοὶ πειρῶμαι νῦν λέγειν, ἢ ζώων ἢ τινων 
“ , )η)Ὶ2 δὼ ἡ ᾿ . ς . ἢ 
ξωγραφηματων, ἀλλ᾽ εὐϑὺ τι λέγω, φησὶν ὃ λόγος, καὶ περι-- 

φερὲς καὶ ἀπὸ τούτων δὴ τά τε τοῖς τόρνοις γιγνόμεν᾽ ἐπί- 

οοπίδίηβ Βοῖδ σογᾶβ, ἀπ 1 δεν ΠΠάνν μὲν [οὖν]] Νοιεπρ; ἐδ 6 ΤΊΟΓΘ 
16 ἀϊπιϊηοουη Ὀοΐνγοθυ ἴΠ6 ὕγο. [ἰὑ οὐὖξῳιοὗ ρίδοθ ἰοῦ ἔμβδὴ (ἷ8 ἔγοαιθιῖ 
ἷπ ογθ αίνθῃ 83, ἰῇ ΙὨΥ̓ Ορὶηΐου, ἰ ἰοσαϊα. δοογαΐθδ 18 ποὶ οογυθοί πα, 
ουρῃί ἰο ὃ6 τοδὰ. ΄αισ, 904, Ῥ. μείζω δὰ! οομοράϊηρ; δπᾶ ἴῃ (8 80η80 μὲν 
δ᾽ ἤθη ψυχὴ χαχίας ἣ ἀρετῆς δτανθοῦν οδηποί ὃ6 οιμρ]ογοὰ. Βαϊ ἐξ ῳωοαν 
μεταβάλῃ διὰ τὴν αὐτῆς βούλησίν Ἂ, ὦ 881ἃ 1πᾶὶ μὲν ὈΘΙοΩ 8 ἰο ἴμ6 ἀφπίθηςο, 
χαὶ μιλίαν γενομένην ἰσχυράν, ὁπόταν τπὰ ἰ8 ἴῃ δροάοβίβ ἰὸ 8 δαρργοββοὰ δὲ 
μὲν ἀρετῇ “εἰᾳα προσμίξασα γίγνηται οοπίαἰποά ἴῃ μήν, πλὲϊο οὖν ομαγδοίοσίβθβ 
διαφερόντως τοιαύτη, διαφέροντα χαὶ [π8 δηβγοΥ, 80 ἑδδέ 19 σοι ηδίΐοη οὗ 
μετέλαβε τόπον, ἁγίαν ὁδὸν μεταχομι- {80 ἧτο ᾿ννοτιὰβ ἤθγΘ 15 ῬυγοΥ δοοϊἀβηία!. 
σϑεῖσα [εἰς ἀμείνω τινὰ τόπον ἕτερον]. 1 πᾶν 3ὸ ἀουδὶ (μαὶ (μὲ8. 15. [π6 ἔτῃθ 
Οοπῖρασο ὙΠδὲ 88 Ῥτγθοθάϑά: μεμηχά- οχρὶδπδίϊου οὗ μέν, ναὶ [6 μαγίϊοϊθ 
νῆται δὴ πρὸς πᾶν τοῦτο τὸ ποῖόν τι δέϊοσ ἰδ ἴῃ τοΐβ οδβθ πσου]ὰ τηοβὲ οοτίδίη- 
γιγνόμενον ἀεὶ ποίαν ξδραν δεῖ μετα- 1γ Ὀ6 γοῦν. 76 τοσϑὶ οἰδμοτ τϑβίογθ 
λαμβάνον οἰχίζεσοαι, καὶ τίνας ποτὲ τ15---θιὶ γοῦν οὐχ ΘΏΘΥΔΙΙΥ ὈθοοΙηθδ 
τόπους. οὕχουν --ς, ΟΥὙ ΒΆρΡροεθ οὖν ἰξβ6} ἴο ὃ6 

[ἄναι δ᾽ αὐτάς}] Τ656 νγογὰβ ἰηΐου-ὀ οὐίηρβ ἴὸ [86 ἰγθαιθηΐ οοταδἱπδείοῃ οὗ 
χαρὺ [π6 σοπέϊηαϊ εν οΥ̓ [Π6 ἀοδειρείοα ; μὲν δΔηὰ οὖν. Πάνν Ὀοίοπρβ πλοτθ 68- 
πολλὰς φαντασϑείσας αρρεανΐηρ ἱπ 'τιαὴν Ῥεοία!ν ἰο δῆλα. 
ἐδαρεδ, ΜᾺΥ Ὁ---συμπεφυρμένας---δεοαιεε τστά τε τοῖς τόρνοι8] Α8 Ἠρδγοβίαε 
ἐὰλεν ατὰ αὐἀιμεναίεα π|ῖιῖϊι μαΐπθ δηὰ ἀθῆπϑβ ἔθ τόρνος 85 ἃ ΟΔΥΡΘΏΐΘΓ᾽ 5. 1ἢ- 
τοῦ» ἄο. δἰγατηθηΐ ὈΥ ὙΔῖοΣ οἰτοῦϊαν ραγοα ἃγο 

ἡδείας καθαρὰφ λυπῶν] ΤΊ ἔννο ΙΔδὲ ἀοδβογϊ θὰ, ἐπίπεδα οδηποὶ 6 ἐγίαπρεζὲ 
Ὑγοσὰβ ΠΟ ΠΟΣ σοαυΐτα ἃ οοηἰπηοίίοη 0 ΟοΥἉ φιαάναξα (8:8110.).. ΤὴΘ οτγάὰϑν {οἷ- 
Ῥγδοθάθ ἰἤϑῖη, ΟΣ ἷβ ἰῆθγθ ἴπθ 1ο88Γ Ἰονγοὰ ἰδ δὴ ἱηνογίθα οὁη6; ἔπε ργοάποὶβ 
δτουπὰ οὗ δυθρίοϊοη δραΐηϑὲ ἴπθπὶ; (ΠΟΥ οἵ γ]05 δῃηὰ σοιρα88605 δογγθβροπὰ ἐὸ 
ΑΥΘ δἀάρὰ 85 ἀοδοτίρενο οὗ [86 τιδηποῦ ἰδ εὐοὺ σχῆμα, δηὰ ἰδποδβο οὗἉ [86 τόρ- 
ἴῃ τίου (Π6 πληρώσεις δτ΄τοὸ ἡδεῖαι. νος ἴο {π9 περιφερές. 
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πεδά τε χαὶ στερεὰ καὶ τὰ τοῖς κανόσι καὶ γωνίαις, εἴ μου 
μανϑάνεις. ταῦτα γὰρ οὐχ εἶναι πρός τι καλὰ λέγω, καϑάπερ 
ἄλλα, ἀλλ᾽ ἀεὶ χαλὰ καϑ᾽ αὑτὰ πεφυκέναι χαί τινας ἡδονὰς Ὁ 
οἰκείας ἔχειν, οὐδὲν ταῖς τῶν χνήσεων προσφερεῖς" χαὶ χρώ- 
ματα δὴ τοῦτον τὸν τύπον ἔχοντα [καλὰ καὶ ἡδονάς]. ἀλλ᾽ 
ἄρα μανϑάνομεν, ἢ ττῶς; 

ΠΡΩ. Πειρῶμαι μέν, ὦ Σώχρατες" πειράϑητι δὲ καὶ σὺ 
σαφέστερον ἔτι λέγειν. 

ΣΩ. Μέγω δὴ τὰς τῶν φϑόγγων ““" τὰς λείας καὶ λαμ- 
πράς, τὰς ἕν τι καϑαρὸν ἰείσας μέλος, οὐ τερὸς ἕτερον καλὰς 
ἀλλ᾽ αὐτὰς καϑ᾽ αὑτὰς εἶναι, καὶ τούτων ξυμφύτους ἡδονὰς 
ἑπομένας. 

ΠΡΩ. ᾿Ἐστὲ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο. 
ΣΩ. ὙἘὸ δὲ περὶ τὰς ὀσμὰς ἧττον μὲν τούτων ϑεῖον γένος Ἐ 

ἡδονῶν" τὸ δὲ μὴ συμμεμῖχϑαι ἐν αὑταῖς ἀναγχαίους λύπας, 
καὶ ὅπῃ τοῦτο καὶ ἐν ὅτῳ τυγχάνει γεγονὸς ἡμῖν, τοῦτ᾽ ἐκεί- 
νοις τίϑημι ἀντίστροφον ἅπαν. ἀλλ᾽, εἰ κατανοεῖς, ταῦτα εἴδη 
δύο λέγομεν ἡδονῶν. 

ΠΡΩ. ΜΚατανοῶ. 

ΣΩ. Ἔτι δὴ τοίνυν τούτοις προσϑῶμεν τὰς περὶ τὰ μα- 52 

ϑήματα ἧδονάς, εἰ ἄρα δοχοῦσιν ἡμῖν αὗται πείνας μὲν μὴ 
ἔχειν τοῦ μανϑάνειν μηδὲ διὰ μαϑημάτων πείνην ἀλγηδόνας ἐξ 
ἀρχῆς γενομένας. 

ΠΡΩ. ᾿,41λλ᾽ οὕτω ξυνδοχεῖ. 
ΣΩ. Τί δέ; μαϑημάτων πληρωϑεῖσιν ἐὰν ὕστερον ἀπο- 

βολαὶ διὰ τῆς λήϑης γίγνωνται, καϑορᾷς τινὰς ἐν αὐταῖς ἀλ- 

γηδόνας; 
ΠΡΩ. Οὔ τι φύσει γε, ἀλλ᾽ ἔν τισι λογισμοῖς τοῦ παϑή- 

ματος, ὅταν τις στερηϑεὶς λυτηϑῇ διὰ τὴν χρείαν. Ε 

κνήσεων) Τοῖς ἰ». ἵδη Ηουπάθ᾽ 5 ὁοΥ- 
ΤΟΟΙΪΟΏ [ὉΓ χινήσεων; 16 5810 ΒΟΒΟΪΔΑΥ 
8160 οἰδηροᾶ χινήσει ἴο χνήσει ἰπ 1860 
Ῥδββαρο αῦοόονθ. [Ὁ 15 βίσβηχθο ὑπαὶ [116 
Ζασίο οάὐογβ δοιὰ ποῖ δανο δάἀορίοα 
δ :056. ΘΟΥΓΘΟΙΪΟΏ 8. 

ὄγγων] ἘΠὸ ἴδιηϊηΐηθ πόση ΤΠ Οἢ 
ἀοποίθα [Π6 ἀοδβοσγί ρίΪο οὗ βδουῃᾶβ, διὰ 
πῃ ΐοῖ. Π685 ἀγορροὰ ουἱ ἢθγθ, 85 8 ονΐ- 
ἀοηξ ἤγοῃῃ 1π6 τοροϊτίοη οὗ [6 αὐτοῖο, 
ἴδ Ρομδρ8 ἰδέας. ϑοῖωθ ὑσοροβθ φω- 

νὧν ἱπ ρίδοθ οὔ φϑόγγων, Ὀπὲὶ ᾿θανο (ἢ 
Βοοοῃᾷ τὰς ἴο 5 ἔοτ ἱξβε!. [Ιὲ ἰς 
ΤΔΟΤΘ ΠἸΚΟΙΥ ἔδαί ΡΙδΔίο νουἹὰ 86 φϑόγ- 
γων, 85 ἢ6 δά ἄοῃθδ 80 Ὀαδίοσο, απὰ 88 
ἴς 18. Τοῦ ΘΟ ρΥΘῃΘμϑἷνα [ἤδη φωνῶν. 

λέγομεν] Εον ἰμἰ5 811 Μ85. αιιὰ Ἑαϊ- 
ἰἰοηϑ ἤᾶνθ λεγομένων; ὃυΐ ΡΙαῖο που]ὰ 
ποῖ βρϑδὶς οὔ ἴπ6 γεαΐ Ρ]αβατοβ ἃ8 ἐλέπρε 
σαἰεα ρἷεαδινε8. 

λογισμοῖς τ. π|} ΤΠῸ ρεηϊθῖνα ἀσαβ 
ποῖ οχρτοθ8 σοποσγπίηρ, Ὀαΐ λογίζονται 
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ΣΩ. Καὶ μήν, ὦ μακάριε, νῦν γ᾽ ἡμεῖς αὐτὰ τὰ τῆς φύ- 
σεως μόνον παϑήματα χωρὶς τοῦ λογισμοῦ διαπεραίνομεν. 

ΠΡΩ. .«Αληϑῆ τοίνυν λέγεις, ὅτι χωρὶς λύπης ἡμῖν λήϑη 
γίγνεται ἑκάστοτ᾽ ἐν τοῖς μαϑήμασιν. 

ΣΩ. Ταύτας τοίνυν τὰς τῶν μαϑημάτων ἡδονὰς ἀμίχτους 
τε εἶναι λύπαις ῥητέον χαὶ οὐδαμῶς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων 
ἀλλὰ τῶν σφόδρα ὀλίγων. ' 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὐ ῥητέον; 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὅτε μετρίως ἤδη διαχεκρίμεϑα χωρὶς τάς τε 

καϑαρὰς ἡδονὰς καὶ τὰς σχεδὸν ἀκαϑάρτους ὀρθῶς ἂν λεχϑεί- 
σας, προσϑῶμεν τῷ λόγῳ τὰς μὲν κατὰ τὸ μέγα καὶ τὸ σφο- 
δρὸν αὐτῶν καὶ πολλάκις. καὶ ὀλιγάχις γιγνομένας τοιαύτας, 
τῆς τοῦ ἀπείρου τ᾽ ἐκείνου καὶ ἧττον καὶ μᾶλλον διά τε σώ- 

Ὦ ματος καὶ ψυχῆς φερομένου εἶναι γένους, τὰς δὲ μὴ τῶν ἐμ- 

σ 

μέτρων». 
ΠΡΩ. Ὀρϑότατα λέγεις, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Ἔτι τοίνυν πρὸς τούτοις μετὰ ταῦτα τόδ᾽ αὑτῶν δια- 
ϑεατέον. 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. 

τὸ πάϑημα ἰ8 ψμαῖ {ΠπῸῪ ἀο; 580 δαὶ 
1ἢ6 Ῥῆγαϑδο βου !ϊα Ὀ6 γοηδογοᾶ “ἢ (ἢ6 
δοοοπηὶ {6 Υ ἴαϊκο οὗ [6 δοοϊἀθηι,". 

Οὐκοῦν] 1 5ποι]ὰ μᾶνο Ὀτβοϊκοίοα Ὀαΐ 
Ἰεῖξ ἴῃ ἔδθ ἰοχί ἐπ6 ἱῃίθγροϊαϊοηϑ, ὈὉΥ 
ψο ἢ (15 Ῥαϑβᾶρθ ἢ885 ὈθΘη 80 Ιοηςξ 
τοηάδογοα πηϊηξο} }}ρ 1016, Ὀπὶ ἐπδὶ [Π6γ6 
γΟΥὸ ΟΥΠΟΥ ΘΟΥΓΘΟΙΟΠ5 ποοαθα, 50 ἴδδὲ 
δ πουἹὰ ΟἿἹΥῪ πᾶανθ ογοδϑίθα δοῃξιβίοη 
ἴο νυ 16 ποῖν δηᾶὰ ἴε οἹὰ ἰορϑίδου. 
προσθῶμεν τῷ λόγῳ 5 ΒΌΓΟΙΥ ποὶ εἷ- 
δου ἰο υῃ ἀογβίδηα. ϑοογδίθβ τῖβῃθδ ἴο 
αὐᾶ οπα Ἰηοσο ὑϑιδτὶς ἰο {1118 »αγέ οὗ 
δλὲε διιδ)εοῖ. Βυΐ βοῖηθ οὯδ ψῆ0 ἴοοῖκ πὸ 
ποίϊςα οἵ τῷ λόγῳ πιυβὶ ποοὰβ μβανϑ ἱΐ 
ταὶ δοπια φιαϊΐέψ 18 ἴο Ὅο δἀάρα ἰο δοηϊε 
κά; 80 Ἠδ ἰπβοτίβ δῇ τῷ λόγῳ [δ 
δϑῃΐθῃοθ ταῖς μὲν σφοδραῖς ἡδοναῖς ἀμε- 
τρίαν, ταῖς δὲ μὴ τοὐναντίον ἐμμετρίαν. 
Βυΐ 1[π0 λόγος ἰ5 ἱπίθῃξ ποΐ ΘΓ οἡ 
εἰνίηρ [0 πϑπιθ8 Ὀαΐ οῃ ἀν! ἀϊπρ ἴπῖο 
(06 δϑνϑγαὶ οἸδ5568 οἵ τὰ ἄπειρα δηὰ τὰ 
ἔμμετρα, πὰ ἀοε5 ποῖ δὐϑὴ 868 ἰδθ 
Βτοδίμθθβ δηᾶὰ (6 ἰπίθῃβι Υ 85 Ῥσοοῖβ, 

Τί ποτὲ χρὴ φάναι πρὸς ἀλήϑειαν εἶναὶ τὸ καϑαρόν 

Ὁσϊ βᾶγβ παῖ 41} βῦςῃ ἃ5 σαγὰ ἴῃ τοῖν 
βτοαΐηθϑδβ δηᾶὰ ἱπίθηβ ιν Ὀοίοηρ ἰο [δθ 
ἄπειρον τπΘἢ 156} ρογνδᾶθδβ τηϊπὰ δηὰ 
ταδίίου, ποῦν 1655 δηα πον τῶογο. 1 νὙ]}} 
ΠΟΥ͂ τηδῃἰΐου ἐπα ΟἿΠΟΥ ΟἤδΔηρο5 1 ΑΥΘ 
ταδᾶθ, ταῖς μὲν---τὰς μέν, καὶ 1 τὸ--- 
χατὰ τό, σφοδρὸν αὖ--- σφοδρὸν αὖ ἴ.. 
αὐτῶν, ἀπείρου γε---ἀπείρου τε, (6 
Βοά]οΐα) 848 τέ γε), [προσϑῶμεν αὖ- 
ταῖς) δἴον φερομένον, ταῖς---τάς, [9 
Ιαβί τ ΜΒ. δυϊδογί γ. 

διαθεατέον)] ΤῊ 8 5. ὕλη Ηθυβὰθ᾽ 5 
διηθηδαίΐοι) ἕοΣ διαϑετέον; ἰδ Δα ὈθΘη 
δηϊοἰραϊοὰ Ὁγ ἴμ6 Μοηΐῖοο ΜΆ. Σ, ἃ 
ΦΟΡΥῪΥ [1}} οὗ οοη͵θοΐζαγαὶ νϑγί δι ο 8. 

πρὸς ἀλήθειαν) “1.6. ἐπ΄ τεϊαξίοπ ἰο 
ἐγμεδ. ΑΒ ἰηἷ5 15. {Π8 Ἄοοῃβίβηξ δη ἃ ΟἿΪῪ 
δἀπιπϑἰ Ὁ]9 τηθδηΐης οἵ ἰδ6586 πνογὰβ, ἢ 
Βαοΐοτο εἰλιχρινὲς ὁδἢ ΟὨΪΥ ὃ6 τοίδἰηθὰ οἡ 
οοηἀϊιΐοι οὗἩἨ οὖν οἰὐδηρίος Τί ποτε ἱπίο 
Τί πρότερον. ΟΙΒοτΥ 56, τνο ταιιϑὺ ΘΔ 68 
ἢ ἰἰ861 ᾿πῖο χαί. Ὑὴ6 τϑαιδίηον οἵ {86 
δθηΐθῃοθ ᾽5 ΔΆ] 85 (0 {{|᾿ὸ ΔΥΓδυσοιηδηςξ 
οὔ {πῸ σοπ͵]πποίίουϑ δηὰ δυίοϊθβ. 1 που]Ἱὰ 
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τε καὶ εἰλιχρινὲς καὶ τὸ σφόδρα τε [καὶ τὸ] πολὺ καὶ [τὸ] 
’ ᾿ ᾿ δ λ , 

μέγα, καὶ πρὸς τὸ καλὸν; 

ΠΡΩ. Τί ποτ᾽ ἄρα, ὦ Σώχρατες, ἐρωτᾷς βουλόμενος; 
ΣΩ. 

Δ... ἢ 2 Α ᾿Ὶ 9 

χαὶ ἐπιστήμης, δἰ τὸ μὲν ἂρ 

Μηδέν, ὦ Πρώταρχε, ἐπιλείτεειν ἐλέγχων ἡδονῆς τε 
αὐτῶν ἑχατέρου καϑαρόν ἐστι, Ἑ 

ε 2 2 , , δ ς.- ΜῈ 2 ᾿ ο- τὸ δ᾽ οὐ χκαϑαρόν, ἵνα καθαρὸν ξκάτερον ἰὸν εἰς τὴν χρᾶσιν 
ἐμοὶ καὶ σοὶ καὶ ξυνάπασι τοῖσδε δῴω παρέχῃ τὴν κρίσιν... 

ΠΡΩ. Ὀρϑότατα. 
ΣΩ. ᾿Ἴϑι δή, περὶ πάντων, ὅσα καϑαρὰ γένη λέγομεν, οὑτωσὶ 

Ω,“" ὔ “ ᾿) .-“". ! - 

διανοηϑ μεν" προελόμενοι πρῶτον αὐτῶν ἕν τι διασκοπῶμεν. ὅ8 

ΠΡΩ. Τὶ οὖν προελώμεϑα; 

ΣΩ. 

γένος. 

ΠΡΩ. Πανυ μὲν οὖν. 

Τὴ λευκὸν ἐν τοῖς πρῶτον, εἰ βούλει, ϑεασώμεϑα 

ΣΩ. Πῶς οὖν ἂν λευκοῦ καὶ τίς καϑαρότης ἡμῖν εἴη; πό- 
τερὰ τὸ μέγιστόν τὸ καὶ πλεῖστον ἢ τὸ ἀχρατέστατον, ἐν ᾧ 
χρώματος μηδεμία μοῖρα ἄλλου μηδενὸς ἐνείη; 

τεδὰ τὸ σφόδρα πολύ τε χαὶ μέγα, χαὶ 
τὸ ἱχανόν. Ἡλίολ πιρδὲ τοεὲ οοπδίεν αϑ 
ἐλο βνεῖ ἐπ νεϊαξϊον ἐὸ ΤΥ ΝΥ Τὰς ρετγε 
απὰ ἐδε ὠπηιχεά ον δε εποεεαϊηρῖν 
πιπιέγοιιδ ΟΥ̓ ργεαΐῖ, απα ἴδε βιυυῥῇοῖοης ἢ 
ἈΑοοογάϊης ἴο ἐδ ῖ8 ΔΙΤΘΙΘΙΩΘηΐ, 6ϑοῖ 
ΤΩ 6 Ὑ οὗ (0 φοτηραυΐβου 0111 σομ 5:8, 
οὗ ἔτγο μαγίβ, ἔου πολὺ ἢ μέγα οἵ πολὺ 
χαὶ μέγα αἴθ ἸΏΘΓΘΙΥ ΟΧΡΙΔηΔίοσυ δά- 
ἡυποίβ οὗ σφόδρα ; ΘΟτΉρΒτΘ θεῖον μέ- 
γιστόν τε χαὶ πλεῖστον." 1 ἰοανα (5 
ποΐδ 8δἂ8 1 πν͵ίοΐθ ἰδ ἸΩΔΩΥ ὙΘΔΥΒ δ9Ὸ. 
ΤΏΘτο 8 ὙΘΥῪ 11Π||6 ἴῃ ἰὲ (4. 1 που]Ἱᾶ 
ἩΪΒ ἴἰο τηράϊγ, οχοορὲ 48 ἰο ἱχανόν. 
Οὐ σοίογεποθ ἴο ἴδ Ιηἰγοἀποίΐοη ἰΐ Ὑ}}} 
Ὀθ9 βϑθῃ ἰδδί μέτρον ὙΝΙοΝ 5 7.81 ἀ15- 
Ῥοβοὰ οὗ, δαπὰ ἀλήϑεια δηὰ κάλλος δτὸ 
{1056 1085 ὙΔΙοδ ὈΙΔῪ 8. τηοϑὲ ἴσῃ- 
Ρογίδηϊΐ ρδαῦί ἴῃ (26 οοποϊυδΐηρ Ρδβοδ 
οὗἩ 186 Ὠίδίοστιο. [τ νὴ} αδἷϑὸ 6 δθϑῃ 
ἴπ [89 ὙΘΥΥ͂ ποχὶ Ῥαβὸ ἰβαὶ ἀληϑέστα- 
τὸν δῃὰ κάλλιστον, κάλλιον χαὶ ἄλη- 
ϑέστερον, ἀλησεστέρα χαὶ καλλίων 810 
ἂν δ οὐ τοροίθον ἰῃ ἰδ σοῃοϊ δῖοι οἵ 
1:6 δρρυϊήθηΐ ΠατῸ βίδα. ΝΟΥ νδδὶ 
ὅγχ85 ἴο 6 Ὀγχοναά, τηπδὲ ἤδνο Ὀθ6 1 ΡΤῸ- 
Ῥουπαοᾷ: Βπηά ἰξ ἐδηποὶ ἤδνο Ὀθ6η ὕτο- 
Ῥουηᾶοᾶ 656 γ6. ΕὉΓ {τπὶ8 γϑϑβοῃ 1 
μᾶνο τύυξίΐθη χαὶ πρὸς τὸ χαλόν. 

εἰ τὸ μὲν ἄρ᾽ αὐτῶν] Νοὶ ιευλεέλεν Ῥαϊ 
ὑν, 85 ἰβ ρἰδίῃ ἤγοτη {π6 δ ἀϊέΐοπ οὗ ἄρα. 
Ψ ἐὲ δλουϊά »γουε ἐδαὲ οη6 ραγὲ ο"᾽ εἰξδλέν 
ἐδ ριιγε, απᾶ αποίδλεν ἐριρειγα. 

ἵνα καθαρόν] ΤῊ5 ἀοροπὰβ ρου μη- 
δὲν ἐπιλείπειν. δοοτδίοβ ννδῃΐβ ἴο πὰ 
Δ}1 [ἴΠ6 ρΡυγο Κίπὰβ 80 [ΔΓ 85 ἢθ 18 ΔΌΪ6, 
Ὀθοδῦδβο ἴῃ ἰδ686 8Δ]0ὴ6 οϑῃ ἴΠ6 ΘΟΙΏΡρΆ- 
Ταῖϊνο τηοσίί5 οἵ ἡδονὴ δῃὰ νοῦς Ὀ6 ἀδ6- 
ἰοσταϊηθὰ. 1 Ὀοϊΐονο [6 ΜΒ. εἰς τὴν χρί- 
σιν ἴο Ὀ6 ἃ οογγυρίίζοη, ογῪ 1ξ 15 ΠΠΏΘ065- 
ΒΆΓΥ, δηά ΟσΟΒΒ 05 85 ἰποϊοϑϑηΐ ΓΟΡ6- 
ἴοη. 45 ἴδο χρίσις γγαβ ἴο Ὀ6, “Ὑ ΒΙΘΒ 
ἱηρτοαϊθηΐ τγὰϑ8 οὗ τῃηοβί ἱτηρογίδησθ ἴῃ 
ἐμο τηἰχίαγο,᾽ δὰ [18 τωυδί Ὀθ ἀοῖοτ- 
τηΐϊμοα ὉΥ τηϊχίηρ ἴπ6 Ῥγοβὲ βρθαϊ πη θη 
οὗ οδοῖ, 1 αν 850 ᾿Σ{116 ἀουδὲ ἐμαὶ εἷς 
τὴν χρᾶσιν ἰδ 1.6 ἰτὰΒ τοδάϊηρ ἐπδὶ 1 
᾿δν ποῦν δάτηϊ δα ἰδ ἱπίο {86 Τοχί. 

ἀκρατέστατον)] ἘΠῸ δηοίθηϊς φγϑῖυ- 
ΤηδΥΪΔ 8 ἱπίουια τι5 ἴμαὶ (8 15 (Ἐ6 58- 
Ροτϊαιῖνο οὐ ἄχρατος, δὴ πβαρθ τιθῇ 
ἴο ΟἿ ΘΕΥ5 Οθδίγουβ 4}}1 ἀϊϑεϊποιίοη 
Ὀοίνγαθ (Π6 βυρουϊδεῖνο οἵ (85 ποτὰ 
δὰ ἐμαὶ οὗ ἀἄχρατής. 1 ἀϊδίγιπέ (Πθπι, 
Ὀπὲὶ τᾶ Κὸ 20 οἰδηβθ. 

ἄλλου μηδενὸς ἐνείη) 1 πᾶν οπδηροὰ 
ἄλλη ἰπίο ἄλλον, νἰςἢ 15 Δ Ό80] 8}. ἢ6- 
ΘΟΕΘΑΙῪ ἴον [Π0 80η86θ.Ὀ Ἧγ͵,Ὃγο6 πηῦβδὶ τοΐ 
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ΠΡΩ. δῆλον ὅτι τὸ μάλιστ᾽ εἰλικρινὲς ὄν. 
ΣΩ, Ὀρϑῶς. ἀρ᾽ οὖν οὐ τοῦτ᾽ ἀληϑέστατον, ὦ Πρώταρχε, 

χαὶ ἅμα δὴ κάλλιστον τῶν λευκῶν πάντων ϑήσομεν, ἀλλ᾽ οὐ 
Β τὸ πλεῖστον οὐδὲ τὸ μέγιστον; 

ΠΡΩ. ᾿Ὀρϑότατά γε. 
ΣΩ,. Σμικρὸν ἄρα καϑαρὸν λευκὸν μεμιγμένου πολλοῦ λευ-- 

χοῦ λευκότερον ἅμα καὶ κάλλιον καὶ ἀληϑέστερον ἐὰν φῶμεν 
γίγνεσϑαι, παντάπασιν ἐροῦμεν ὀρϑῶς. 

ΠΡΩ. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. 
ΣΩ. Τί οὖν; οὐ δή που πολλῶν δεησόμεϑα παραδειγμά-- 

των τοιούτων ἐπὶ τὸν τῆς ἡδονῆς πέρι λόγον, ἀλλ᾽ ἀρχεῖ νοεῖν 
ἡμῖν αὐτόϑεν, ὡς ἄρα καὶ ξύμπασα ἣἧδονὴ σμικρὰ μεγάλης καὶ 

Ο ὀλίγη πολλῆς καϑαρὰ λύπης ἡδίων καὶ ἀληϑεστέρα καὶ καλ- 
λίων γίγνοιτ᾽ ἄν. 

ΠΡΩ. Σφόδρα μὲν οὖν, καὶ τό γε παράδειγμ᾽ ἱκανόν. 
ΣΩ,. Τί δὲ τὸ τοιόνδε; ἄρα περὶ ἡδονῆς οὐκ ἀχηκόαμεν 

ὡς ἀεὶ γένεσίς ἐστιν, οὐσία δ᾽ οὐκ ἔστι τὸ παράπαν ἡδονῆς; 
χομψοὶ γὰρ δή τινες αὖ τοῦτον τὸν λόγον ἐπιχειροῦσι μηνύειν 
ἡμῖν, οἷς δεῖ χάριν ἔχειν. 

ΠΡΩ. Τί δή; 

ΣΩ. ΜΖιαπερανοῦμαί σοι τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐπανερωτῶν, ὦ Πρώ- 
ταρχε φίλε. 

ΠΡΩ. ,ἔγε καὶ ἐρώτα μόνον. 

ΣΩ. Ἑστὸν δή τινε δύο, τὸ μὲν αὐτὸ καϑ' αὗτό, τὸ δ᾽ 
ἀεὶ ἐφιέμενον ἄλλου. 

ΒΌΡΡΟΒΘ ἐπδὲ ἄν ͵8 οπιϊέεα Ὀδίοτα ἐνείη : 
ἷξ νου]ὰ 80 88 σΟΠΙΓΑΙΥ ἴο Οτθοῖκ ὕβαρ6 
ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ ἰΐ δὕ Γ 8 ἀδβοσὶρεϊνο τοϊδίνο, 
Δ5 δου εἰ τὶ [Π6 ορίδενα. 

καθαρὰ λύπης) 7 ὦ δὲ εἰπριίαεα ιοίἐὰ 
»αΐι, σὨΐοἢ οὗ σουγβα βῦρροβοβ (παΐ (ἢ 6 
Οἴπον 8 ποῖ. ἡδίων ἰδ ἔῃ ἕδος ἄληϑε- 
στέρα, Ὀαὲ ἰὲ ἰ5 δἀάἀεοὰ Ὀδεδαβο οἵ λεὺυ- 
χότερον. 

κομψοὶ γὰρ δή τινε8) Τγοη 6] ματα 
ἀπ αἀοτοϊδηβ (Ὠἷβ8 οὗ ΑΥδιρρυβ, τῆ, 
δεοσογάΐηρς ἴο Ὠορθηοβ 1δογίξυβ, ᾿ἰ. 87, 
ἰδ (παὶ 411} μ]θαβατο τγαβ ἴῃ χίνησις. 
Βπ| [π6 βοῆοοὶ οὗ Ἠογδοϊ δ δηὰ οἵ 
Ῥυοίαζοῦδβ τὴῦϑδὲ αν ΠοΙὰ {π6 5810 
ἀοοϊτίηθ. Τὴ686 οου]ὰ ποῖ, ἱπάθοδ, παᾶνο 

ἴοττωδ!!υ ἀθηΐοὰ οὐσία ἴο ρμίοαδατα, ἴον 
[δὲ πουἹὰ δανὸ ἱτρ] θα ἐμοὶ οοηορ8- 
δου οἵ ἰΐ ἰο οἷον ἐπίηρβ; Ὀσπὲὶ Ρ]ΘΩΒΏΓΘ 
8661 τοπ]ὰ ὈῬγΟΡΔΌΪΥ Ὀ0 οη6 οὗ {πα θὁχ- 
ΔΙΩΡΪ65 ὈΥ ὙΒΙΟὮ [ΠΟΥ βαρροτγίϑα ἰποὶτ 
ΔΙκυπθηΐ. 

Τί δή;) Ῥεοίδγοβ᾽ δΔῆβοῦ ἰδ ποί 
ξοττθδηθ ἴο (86 απορίϊοη ἄρα οὐκ ἄχη- 
χοάμεν. ῬτΟΡΔΌΪΥ ἴδ νοτγὰφ Ὀοϊοης ποὶ 
ἴο Ῥγνοίδυοδπμϑ πὶ ἰο βοογαΐθβ, ὙδΟ δίορϑ 
ἰπιδ οὶ δπὰ 8805 --τί δέ; διαπεράνωμαι 
χ. τ . Τὸ πίοι Ῥγοίδυο δ ΔΏΒΟΥΒ 
ποὲ ὈῪ δὴ πηρτβοίουβ Λέγε, Ῥαξ ὉΥ Ὦ 
φίλε, λέγε χ- τ. ξἑ. Ταῖς νἱ}} τἱὰ 9 οὗἉ 
186 δοβυγά ςοϊοοδίίου, ᾧ Πρώταρχε 
φίλε. 
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ΠΡΩ. Πῶς τούτω καὶ τίνε λέγεις; 

ΣΩ. 
γ ’» 

ἐκείνου. 

Τὸ μὲν σεμνότατον ἀεὶ πεφυκός, τὸ δ᾽ ἐλλιπὲς 

ΠΡΩ. “2ἐγ᾽ ἔτι σαφέστερον. 
ΣΩ. Παιδικά που καλὰ καὶ ἀγαϑὰ τεϑεωρήκαμεν ἅμα καὶ 

ἐραστὰς ἀνδρείους αὐτῶν. 
ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

- ὦ .« 

ΣΩ, Τούτοις τοίνυν ἐοικότα δυοῖν οὖσι δύ᾽ ἄλλα ζήτει 
Ύ κατὰ πάντα ὅσα λέγομεν εἶναι. 

ΠΡΩ. Τὸ τρίτον ἔτ᾽ ἐρῶ, λέγε σαφέστερον, ὦ Σώκρατες, 
εἰ ’ 

ὃ τι λέγεις. 

ΣΩ. Οὐδέν τι ποικίλον, ὦ Πρώταρχε" ἀλλ᾽ ὃ λόγος ἐρε- 
-. -ν ) ὦ Α δ , ͵ - }} 2 ᾽ 

σχηλεῖὶ νῷν, λέγει δ᾽ ὅτε τὸ μὲν ἕνεχά του τῶν ὄντων ἔστε 
ἀεί, τὸ δ᾽ οὗ χάριν ἑχάστοτε τὸ τινὸς ἕνεχα γιγνόμενον ἀεὶ 
γίγνεται. 

ΠΡΩ. Μόγις ἔμαϑον διὰ τὸ πολλάκις λεχϑῆναι. 
ΣΩ. 

ϑόντος τοῦ λόγου. 
ΠΡΏ. Τί γὰρ οὔ; 

Τάχα δ᾽ ἴσως, ὦ παῖ, μᾶλλον μαϑησόμεϑα προελ- 

ΣΩ. ΜΖύο δὴ τάδ᾽ ἕτερα λάβωμεν. 
ΠΡΩ. Ποῖα; 

ΣΩ. Ἕν μέν τι γένεσιν πάντων, τὴν δ᾽ οὐσίαν ἕτερον ἕν. 
ΠΡΏ. 40᾽ ἀποδέχομαί σου ταῦτα, οὐσίαν χαὶ γένεσιν. 
ΣΩ. Ὀρϑότατα. πότερον οὖν τούτων ἕνεχα ποτέρου, τὴν 

γένεσιν οὐσίας ἕνεκα φῶμεν ἢ τὴν οὐσίαν εἶναι γενέσεως ἕνεχα; 
ΠΡΩ. Τοῦτο, ὃ τιροσαγορεύεται οὐσία, εἰ γενέσεως ἕνεχα 

τοῦτ᾽ ἔστιν ὅπερ ἐστί, νῦν πυνϑάνει; 

Τὸ τρίτον ἔτ᾽ ἐρῶ] Τὴ6 Βοοΐϑ ᾿δνϑ 
ὅσα λέγομεν εἶναι τὸ τρίτον ἑτέρῳ, ουἱ 
οὗὐ ὙδὶοΝ δοῦθ ἤᾶνο θῃδοανουγοὰ ἴὸ 
οχίσαοϊ ἃ τοΐϑαγα Ὁ] 6 τϑίδρ ἢ γ91681] ΪοἾκθ. 
Ῥτοίδυομυῦβ δὰ δἰγοδὰν δϑοϊιοὰ ἰπνΐοθ 
ἴον βοογαῖθβ᾽ τποϑηΐηξ,-- Πῶς τούτω χαὶ 
τίνε λέγεις; δηὰ ἀραΐὶπ Λέγ᾽ ἔτι σαφέ- 
στερον. ΕῸΣ ὅσα λέγομεν εἶναι, οοπι- 
Ῥδτο δῦονϑ 16, σ., τῶν λεγομένων εἷς 
ναι. ΤῊΘ οοτγοοίΐοα Ὠτγοροβϑὰ ὃΥ Ηἴἷτγ- 
Βομὶσς ἴῃ ἴπο Ῥαγὶβ οαϊτοη σδ8 τηδὰθ 
αἴϊον 1 πδὰ σοτηπιπηϊοβίθα τη1η60 ἴο Ὠΐτη. 
1 βῦρροβθ ἰδὲ ὈΥ͂ 118 ἰἰἴτὴ0 Π6 5 οοη- 
νἱποοὰ ἐμαὶ Ῥτοίδγοπαιβ 8. ἴῸὉΣ 106 τηἷτὰ 

πη6 [6]]ἢπηῷ ϑοοζαῖοβ ἴο βδρϑδῖὶς ἵὩΟΓΟ 
Ρ]δίηϊγ. [τ ἰ8Β γα (παὶ 6 885 ΟἾΪΥ 
υδεᾶ λέγε σαφέστερον οποῖ Ὀθέοχο. 

ἐρεσχηλεῖ Τῆο αυοίδείοη ἔγομι Ῥδι- 
ἰδοηΐα5 πη ἴη0 ένηι. αρ. τοίογτγοά ἴο 
ΌΥ Ῥίογβου οὐ Ἀωνίβ ἴῃ υ. ἐρεσχελεῖ, 
18 ΡΡΑΓΘΠΠΥ ἀρφοΐθῖνο 85 ἴο {Ππ6 οτίδο- 
ΠΥΆΡὮΥ οὗἩ (ἢ9 πογᾶ. [ΙΓ Ῥίογβοῃ δδά 
πον ἴπαὺ ἴΠ6 οἱάαβί Μ855. οὗὨ Ρ]δῖο 
δδνο [ἢ ἡ, δ6 νου] ἢδνο ὑσοπουπορά 
ἢ ατοδίου οοΥ δ γ ἴῃ ἰΐ5 (ἈγοῦΓ. 
᾿Ερεσχελεῖ βοοπι8 ἰο αν Ὀθθῃ 8 Ἰ᾿δίεζ 
ἴοτῃι. 
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ΠΡΩ. Πρὸς ϑεῶν, ἀρ᾽ [ἂν] ἐπανερωτᾷς μὲ τοιόνδε τι; 
λέγ᾽, ὦ Πρώταρχέ, μοι, πότερα πλοίων ναυπηγίαν ἕνεκα φὴς 
γίγνεσϑαι μᾶλλον ἢ πλοῖα ἕνεκα ναυπηγίας; καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα 

“οῖςσ 5} ’ 

τοιαῦτ ἐστί; 

ΣΩ. “1έγω τοῦτ᾽ αὐτό, ὦ Πρώταρχϑδ. 
ΠΡΩ. Τί οὖν οὐκ αὐτὸς ἀπεκχρίνω σαυτῷ, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Οὐδὲν ὃ τι οὔ" σὺ μέντοι τοῦ λόγου συμμέτεχε. 
ΠΡΩ. 

ΣΩ. 

Πάνυ μὲν οὖν. 

Φημὲ δὴ γενέσεως μὲν ἕνεχα φάρμακά τε καὶ πάντ᾽ 

Ο ὄργανα καὶ πᾶσαν ὕλην παρατίϑεσϑαι πᾶσιν, ἑκάστην δὲ γέ- 
γεσιν ἄλλην ἄλλης οὐσίας τινὸς ἑκάστης ἕνεχα γίγνεσϑαι, ξύμ-- 

πασαν δὲ γένεσιν οὐσίας ἕνεκα γίγνεσϑαι ξυμπάσης. 

“"; 

ΠΡΩ. Σαφέστατα μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἡδονή γε, εἴπερ γένεσίς ἐστιν, ἕνεκά τινος 

) » 2 ᾽ “ν᾿ ),.Ν 

οὐσίας ἐξ ἀνάγχης γίγνοιτ᾽ ἂν. 
ΠΡΩ. Τί μήν; 

[4 ΣΩ. Τό γε μὴν οὗ ἕνεκα τὸ ἕνεχά του γιγνόμενον ἀδὲ γί- 
4 -« -- » "“ ᾽ 2 -- ἢ . Α ΝΕ δ ᾿ 

γνεται, ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ μοίρᾳ ἐκεῖνό ἐστι" τὸ δὲ τινὸς ἕνεχα 
᾽ - γιγνόμενον εἰς ἄλλην, ὦ ἄριστε, μοῖραν ϑετέον. 

ΠΡΩ. ᾿ΑἈναγχκαιότατον. 
ΣΩ. ᾿,1λλ᾽ οὖν ἡδονή γ᾽ εἴπτερ γένεσίς. ἐστιν, εἰς ἄλλην ἢ 

τὴν τοῦ ἀγαθοῦ μοῖραν αὐτὴν τιϑέντες ὀρϑῶς ϑήσομεν. 
ΠΡΩ. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον τούτου τοῦ λόγου, τῷ 

Πρὸς θεῶν] ΤΙ Μ88. κπὰ Εἀά. μανϑ 
Πρω. [Ιρὸς ϑεῶν,: ἄρ᾽ ἂν ἐπανερωτᾷς 
με; Σω. Τοιόνδε τι λέγω, ὦ ὁ Πρώταρ ρὲ 
μοι, ------τοιαῦτ᾽ ἐστί, λέγω τοῦτ᾽ αὐτ 
ὦ Πρώταρχε. Ιὲ ἰΒ βίγδηφο ἰμδὲ ΒοὶἊ- 
ΚοΥβ ποῖθ, ἰτοιόνδε------ο οἰάθια ἀδης 
ΞῈ Η;, ᾿ὰ5 παϑοσ 16 81} ΟὯΘ ἴο [86 
τί συς ἀϊδετ αου οὗὨἨ τμΐ8 μαββαᾶρθ. ἂν 
Ὀοίοσο ἐπανερωτᾷς [85 1οἃ ἴο 811 τηδΠῈ 6 Γ 
οἵ οοη͵θοίαγα] οιπθηἀδίϊοηβ, ὈὺῚ 1 Ὀ6- 
Ἰΐονο ἰδ ἴο παγθ ΔΥΪΒ6. ἔργο ἃ Ὠοα σοηΐ 
τοροἰϊΐοη οἵ ὧρ. Το δβυσα!ν οἵ 80- 
οσαΐθβ Ἵδ] ἰὴ Π6 βϑιὴθ (δίς τοιόνδε τι 
δυᾶἂἃ τοῦτ᾽ αὐτό, ποοτὴβ ποὶ ἰο Πᾶγθ 
βίγσυος [6 ΕἸ ΟΥ̓. 

γίγνεται] ΟὐμαηοΩ γίγνοιτ᾽ ἄν, 

ἩΙΟΝ ἴ8 ὈΔΙθασουβ. Ηδὰ ἐκεῖνο ἃ ἂν εἴη 
[ο]ονγοᾶ, γίγνοιτο σίους ἂν πουϊὰ 
μβαγθ Ὀθθῃ φοισϑοῖ: θαξ τΠΝ ἐστὶ τὸ 
τηυϑὲ ἴα οἰΐποσ αεὶ γίγνεται οΥ ἀεὶ ἂν 
γίγνηται, αηὰ ὀνθη ἴπ6 ἰαἰίου ποιὰ 68 
ἴῃ τοῦο) ὈοίίοΥ δοοογάδησθ τὶ βοϊὴθ- 
ἱπΐηρ τροῦθ τϑτηοΐθ ἴμδῃ ἐστί, βαοῖβ 88 
ἔσται οΥ ἀνάγχη εἶναι. 

᾿Αλλ᾽ οὖν----γε] Ηοτα δροίη ἴμ6 ΜΒ8. 
να ἴμ6 δὐϑυτά γτοδάϊηρς ἾΑρ᾽ οὖν. ΤῈΘ 
ΟΠ ΟἸπδίου [Ὁ] ]ΟὟ8 80 ὨΘΟΘΒΒΔΥΪΥ ἔγοπι 
τΠδὲ το 88 Ὀδθοι βαἱὰ, [μδὲ ἴξ πουὰ 
Ὀ6 αυἱΐο ουδὐ οὗ ῥ͵ἷδοθ ἴο τῃδᾶῖο 1 ἐδ 6 
ΒΒ] οἱ οὗ 8. ᾳφυοδίϊοῃ ; (6 ῥγϑβθῆοθ οὗ 
γὲ ΒΠΟῪΒ ποΐ ΟἿΪΥ [86 οοτγυρέϊνου, δυϊΐ 
[Π0 βΒυγο τηρίμοά οὗἁ οοττϑούωρ ἱϊ. 
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μηνύσαντι τῆς ἡδονῆς πέρι τὸ γένεσιν μέν, οὐσίαν δὲ μηδ᾽ ἣν- 
τινοῦν αὐτῆς εἶναι, χάριν ἔχειν δεῖ. δῆλον γὰρ ὅτι οὗτος τῶν 
φασχόντων ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι καταγελᾷ. 

ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 
[4 ἂν «α«ὖῷἷὋ ΣΩ. Καὶ μὴν ὃ αὐτὸς οὗτος ἑκάστοτε καὶ τῶν ἐν ταῖς Ἑ 

2 ἢ ’ γενέσεσιν ἀποτελουμένων καταγελάσεται. 
ΠΡΩ. Πῶς δὴ καὶ ποίων λέγεις; 
ΣΩ. Τῶν ὅσοι ἐξιώμενοι ἢ πείνην ἢ δίψαν ἤ τι τῶν τοι- 

οὕτων, ὅσα γένεσις ξξιᾶται, χαίρουσι διὰ τὴν γένεσιν ἅτε ἧδο- 
γῆς οὔσης αὐτῆς, καί φασι ζῆν οὐκ ἂν δέξασϑαι μὴ διιψῶντές 

Ν - Δ », .» δ » ’  ε , τε καὶ πεινῶντες, καὶ τἄλλα, ἅ τις ἂν εἴποι, πάντα τὰ ἕπό- 
μενα τοῖς τοιούτοις παϑύμασι, μὴ πάσχοντες. 

ΠΡΩ, Ἐοίχασι γοῦν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τῷ γίγνεσθαί γε τοὐναντίον ἅπαντες τὸ φϑεί- 

ρεσϑαι φαῖμεν ἄν. 
- ΠΡΩ. ᾿Αναγκαῖον. 

ΣΩ. Τὴν δὴ φϑορὰν χαὶ γένεσιν αἱροῖτ᾽ ἄν τις τοῦϑ᾽ 
αἱρούμενος, ἀλλ᾽ οὐ τὸν τρίτον ἐκεῖνον βίον, τὸν ἔν ᾧ μήτε 

χαίρειν μήτε λυπεῖσϑαι, φρονεῖν δ᾽ ἦν δυνατὸν ὡς οἷόν τε κα- 
ϑαρώτατα. 

ΠΡΩ. Πολλή τις, ὡς ἔοικεν, ὦ Σώχρατες, ἀλογία ξυμ- 
βαίνει γίγνεσϑαι, ἐάν τις τὴν ἡδονὴν ὡς ἀγαϑὸν ἡμῖν τιϑῆται. 

ΣΩ. πολλή, ἐπεὶ καὶ τῇδ᾽ ἔτι λέγωμεν,--- 
ΠΡΩ. Πῆ; 

ΣΩ. Πῶς οὐκ ἄλογόν ἐστι μηδὲν ἀγαϑὸν εἶναι μηδὲ κα- 
λὸν μήτ᾽ ἐν σώμασι μήτ᾽ ἐν πολλοῖς ἄλλοις πλὴν ἐν ψυχῇ, καὶ 
ἐνταῦϑ᾽ ἡδονὴν μόνον, ἀνδρίαν δ᾽ ἢ σωφροσύνην ἢ νοῦν ἢ τι 
τῶν ἄλλων ὅσ᾽ [ἀγαϑὰ)] εἴληχε ψυχή, μηδὲν τοιοῦτον εἶναι; 

ἔχειν δε] Τηο θοβὲ ΜΗΚ. πδνὸ δεῖν. 
ΤΙ5. ΟΥΤΟΣ 185 οὗ σοηίϊηθ8) ΟΘΟΌΓΓΘΠΟΟ ἴῃ 
πδηϊεῖνος πανΐηρ ἴ[Π6 οἰτουτηῆοχ, ὙΠ ἢ 
ἧς 50 6851} οοπέοπηἀοα ν᾽ ἐπθ δἰ] 
οὗ ν. ; 

ὃ αὐτὸς οὗτος] ΤῊΪ5 ἴ8 Δ ὈΓΠΙΘΥ ΒΏΘΟΓ 
δὶ Ατϑέρραβ, ἀοδηΐηρ Ρ]ΘΑβαγα 88 8 
γένεσις, δηὰ γοῖ Ῥγϑβδοβίης Ὀ]θΑΒΌΓΘ. 
ΤΏΘ αἀἰϑογθθεθ Ῥοίψϑϑι οἱ φάσχοντες 
δια οἱ ἀποτελούμενοι 5 ἰῃδὲ Ὀοίνοθη 
ὮΙ ΟΒΟΡΉΘΥΒ, Ἀπ τῆθη Ὑ[ο [0Ὁ]]ΟὟ 8 

Ῥιδιοηίβ ῬμῚΘΌΠ8. 

οογίδϊ τηοᾶθ οὗ 116. ΒΥ υπάογείδηάὶης 
π|5 αἰ ἔθσοποο ψ͵θ Δ΄Ὸ6 δηδϊοὰ ἰο ὧο 
πὶ θοῦί ΤῊ ῦ ΤοἸδηρο οὗ ὅσοι ἰηίο ὅσ᾽ οἱ, 
θὰ 1 51}1 ἀουδίὶ Ὑποῖθοῦ τὸ ἄἀο ποῖ 
τοαυῖτο εὐδαιμόνων οΥ μαχαρίων αἴἴεέΓ 
ἀποτελουμένων. 

[ἀγαθά] “1 ἰδ ἀνθ βοδ 6 ἴο Βὰ- 
Ῥοβο ἰδδί οὗἁὨ 411 [89 {πίημβ τβῖοῖ Ὀο6- 
Ἰοηῷ ἴο {80 τηϊηᾶὰ β0ὸ 8485 ΘΟΏΓΑΪΘ, 
ἀοιροσϑποθ, πη 6] ρθησθ, ἄο. Ὀ]Θαβατο ἰ5 
[Π|ὸ ΟἹΪΥ ομθ δῃί θὰ ἔο 6 ὁ1]16ἃ σοοᾶ.᾽" 

»' 

έ 

δὅ 

Β 



98 ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ ΦΙΛΉΒΟΣ. 

δ ἰὴ ),» λῚ ᾿ ’ 3 - ’ 32 , 
πρὸς τούτοις δ᾽ ἔτι τὸν μὴ χαίροντα, ἀλγοῦντα δέ, ἀναγκάζε- 

, δὴ 1 ’ τς ) “- ΑΝ Ἶ, » 

σϑαι φαναι κακὸν εἶναι τότε, ὅταν ἀλγῇ, κἂν ἢ, ἄριστος πάν- 
Υ - 

των, καὶ τὸν χαίροντ᾽ αὖ, ὅσῳ μᾶλλον χαίρει, τότε, ὅταν χαίρῃ, 
Ο τοσούτῳ διαφέρειν πρὸς ἀρετήν; 

ΠΡΩ. Παντ᾽ ἐστὲ ταῦτα, 
γώτατα. 

ξῚ ὦ Σώκρατες, ὡς δυνατὸν ἀλο- 

ΣΩ. Μὴ τοίνυν ἡδονῆς μὲν πεάνεως ἐξέτασιν πᾶσαν ἐπι- 
“--ο ’ - 4 ,..ὔ ’ ᾿ 4 , 

χειρῶμεν ποιήσασθαι, νοῦ δὲ καὶ ἐπιστήμης οἷον φειδόμενοι 

σφόδρα φανῶμεν" γενναίως δέ, εἴ πῇ τι σαϑρὸν ἔχει, πᾶν 
περίκρούωμεν, [ἕως] ὅ τι δὲ καϑαρώτατόν ἐστ᾽ αὐτῶν φύσει, 
τοῦτο κατιδόντες εἰς τὴν κρᾶσιν χρώμοϑα τὴν κοινὴν τοῖς τε 

τούτων καὶ τοῖς τῆς ἡδονῆς μέρεσιν ἐληϑεσεάτοις. , 

ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡμῖν τὸ μέν, οἶμαι, δημιουργικόν ἐστι τῆς 

ΤῊΪΒ 15. ἃ ἔδϊγ ἈΡΡΟ6Δ] [0 ΘΟΙΏΣΤΔΟΙ 5686; 
Βαϊ 1 γοῦυ δὰὰ ἀγαϑά, γοῦ Ὀος [80 
ᾳποϑίίΐοη. ῬΆΪΙΘΌυ5 οοπ]ὰ ποῖ 5680 ἰδπδί 
οὗ 411 ἀγασὰ ἐμῖὶ5 ἰΒ 88 ΟὨΪΥ͂ Οπ6 
τ πουΐ 8 τηδηϊοϑίὶ σοη τ δαϊο 0. 

εἴ πή τι σαθρὸν ἔχε!) ΤῊ νοῦ σή- 
ὦ, ἔο δέγαΐπ οὐ ρεγοοζαξα, Πμδ5 {Π 6 581ὴ 9 
τοϊδιΐου ἰο σαϑρὸς 85 σήπω ἴο σαπρός. 
Ηδϑηοθ [6 ῥτοροΙ' τηϑδηΐηρ οἵ ἴδ πνογὰ 
σαϑρὸς ἰ8, ἔπδὲ τ ΒΟ ΒΌΒ .5 δογίπίης 
ἴο τη ἰδγουρὴ ἰζ; ἱξ ἐδ ἱπογϑέίοσο υδοὰ 
οὗ ἃ ἸΘΔΙΚΥ ΟΥ ογδοϊζοὰ ν6586]. ΤῸ συἱὴξ 
ἃ Ὑ6586] ἴῃ οτᾶρν ἴο αβδοογίδίῃ [5 βου" 
Ὧθ088, ἷ5 περιχρούειν (ἢ οοἶπβ χωδω- 
νίζειν); διὰ ποθὴ ἰξ γδϑ βαϊὰ οἱξδποσ 
ὑγιὲς οΥ σαϑρὸν βομβεῖν---ἠχεῖν--φΞϑέγ- 
γεέσϑαι. κυ οοηῤθοίτισο οἱ ζἷβ 0]666, 
σαϑρὸν ἠχεῖ, 15. ποί δάτη 5518]9, ἴον ἴἴ 
[18 δὰ Ὀθθη [86 τηθδηΐηρ, πο ζαΐτσο 
τοῦδ ἤδνο Ὀδθη 866. 

ὅ τι δὲ καθαρώτατον) ὙΠ ΟοτατηθῺ 
τοδϊης ἰΒ ἕως 6 τι χαϑαρώτατον---. 
Βυϊ ἕως χρώμεϑα ἰ5 ὈδΓρατοῦΒ; δηὰ ἱξ 
τνὸ ἀθδίγοα [0 χοίδίη ἕως, πο ΕὝΘΗΝ βδοσί 
οὗ τὴ ἐο!]ονίηρ νου]ὰ 6 Υ08}}Υ 50(Η- 
οἷθπέ: ἕως ἃ ἂν χατίδωμεν, χατιδόντες δὲ 
τ χρησώμε μεϑα. 

τὴν κρᾶσιν] Β(ΔΙΙ δῦ 88 ὑπ- 
ΒΌΘΟΘΒΒΙΆΪΥ ἀοίοπἀοα χρίσιν αραϊπϑὲ 
ϑΟ ἢ] οἰ ΘΣΤΆΘΟΙ ΟΡ, Ὅὰο ΡῬσχγοροβαϑᾶ χρᾶσιν. 
ΤΉΘτΘ .8' η0 αποβἤοη οὗ {π6 οοτηρδγίβοη 
δὲ ρτγοδβοηΐ, δαὶ οὗὐἠἨ δο δάἀμῃχίχίιγο, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΡ ἰο Ποῖ, 865 ϑοοζγαῖθβ δὰ δγοδὰν 
οὐδογνοὰ (63, Ε), ἰΐ 158 ὨΘΟΘΒΒΔΣῪ ἴο ἢδνθ 

686} Κίηὰ ἴῃ ἰΐ5 Ραγοβὶ βίαίθβ. χρῆσϑαι 
μέρεσιν εἰς κρᾶσιν 58. 45 οἸοραηΐ 845 χρῆ - 
σϑαι μ. εἰς χρίσιν (τῶν μερῶν) ἰ5 ἐδθ 
ΤΟΥΘΥ͂ΒΘ. 

Οὐκοῦν ἡμῖν) ὃ τὸ πνουἹὰ πηᾶοτ- 
βίδα [Π6 ἀτῖϊ οὗ [18 φασδίξου, τῦϑ στητιϑὶ 
αϊνοϑί οὐγβοῖνθα οὗ δΔὴΥ͂ ποίϊοηῃ ἰδαδὲ 
ΡΙαῖο ἰβ ἰηϊθη δέῃ, ἰο 65.805} 8. ἔοτγιηδὶ 
ὁ1Δ881βοδίίοη. ΗΒ 850]6 ΟὈ͵)δοὶ 18 ἴο ΒΏΟΥ 
ἴπδὶ ἴΠθγΘ ΔΓΘ {πῦο 6] οπιθηΐβ ἴῃ ἐπιστή- 
μὴ», ὨΔΙΏΘΙΥ ἰδ ρῥγοσποίξου οὗἨ ἰδηρῖῦ}6 
ΤΟΒ] 5, δπα [86 ἱηξοττηδίΐοη οὗ [πο χτηϊηὰ. 
ΤῊΘ Ἰδίξον ἴ5. ποῖ μοϊπίοα οὔ Ὁ ἐξ 
ΟΥ̓ Άϊο, Ὀπΐ ἰο ρἷνφ χο]ϊοῦ δὰ ἀθ- 
δηϊίθηθ85 ἴὸ (6 ΓΟΥΊΔΟΥ ὙΠΟ 5 115 
ΟΡΡοΒῖίθ; δηὰ {π8 ἔουηον 18 τηϑηθοποα, 
Ὀθοδῦδθ ἰδ 6 80]05 πίη ἰο ἱἐπϊγοάθποθ 
τηυβῖς δηὰ δονϑυδὶ ΟἿΟΣ διίβ ππᾶθν ΘΏ9 
μοδὰ 85 χειροτεχνίαι. Τὶ οχρ δηδίϊου 
ἀἰβροβθβ οὗ [Π6 βυβρίοίοη δθουΐ βοϊὴθ 
Ῥοχίου οὗ δ6 ἰαχί διανίηρ Ὀδθη 105, 
δηὰ ΠΥ δοοοπηΐβ ἴον [86 ἔδει ἰῃδί 80- 
ΟΥΑΙΘΒ ΠΟΥ͂ΟΣ Τοίπγη5 ἴ0 ἴὯ6 Πποδβὰ οὗ δγίβ 
περὶ παιδείαν. Βυΐ ΜἘΥ ἄοθ8 Ὧθ οἴοοβο 
[86 τίϑ το ἮΘ 08115 χειροτεχνίαι 88 
[πὸ δυθ͵θος οὗ Ῥασίξοϊδσ ϑηφυΐϊςγῦ Β6- 
Οδυ86 ἴῃ (8656 ἀρδὶῃ ἔδοσο ἷβ ἃ ἑνγοίο ὰ 
οἰοσηθηῖ; {π6 αἰθτηθηΐ οὗἨ δογίδί ιν ἀθ- 
τἰνοὰ ἔγομλ (26 τοδίποιηθιϊοδὶ βοίθποθβ 
ΠΟΥ το ἢ ΠΟΥ σοσκ, δορὰ (᾿0 θῃι- 
Ῥἱ γῖοδὶ οἰοηθηῖ. ΝΟΥ 85 ὁπη6 οὗ {Π|680 
5. βεϊθηξβο (ἐπιστήμης ἐχόμεγρν) οπὰ 
(89 οὗοῦ ποί, ἱἰξ 8 ὨΘΟΘΒΒΒΥΥ (0 5ΠΟῪ 
115, 88 ἀοίοστηϊηΐης [Π6 στοδίθ᾽ ΟΥ 1688 
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[περὶ τὰ μαϑήματα) ἐπιστήμης, τὸ δὲ περὶ παιδείαν καὶ τρο- 
φήν. ἢ πῶς; 

ΠΡΏΩ. Οὕτως. 

ΣΩ. Ἐν δὴ ταῖς χειροτεχνίαις διανοηϑῶμεν πρώταις εἰ τὸ 
μὲν ἐπιστήμης αὖ μᾶλλον ἐχόμενον, τὸ δ᾽ ἧττον ἔνι, καὶ δεῖ 
τὰ μὲν ὡς καϑαρώτερα. νομέζειν, τὰ δ᾽ ὡς ἀχαϑαρτότερα. 

ΠΡΩ. Οὐκοῦν χρή. 
ΣΏ. Τὰς τοίνυν ἡγεμονικὰς διαληπτέον ἑχάστων αὐτῶν 

χωρίς. 
ΠΡΩ. Ποίας καὶ πῶς; 

ΣΩ. Οἷον πασῶν που τεχνῶν ἄν τις ἀφιϑμητιχὴν χωρίζῃ Ἐ 
χαὲ μετρητιχκὴν καὶ στατικήν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, φαῦλον τὸ χα- 
ταλειπόμενον ἑχάστης [ἂν γίγνοιτο]. 

ΠΡΩ. ΦΟαῦλον μὲν δή. 
ΣΩ. Τὸ γοῦν μετὰ ταῦτ᾽ εἰκάζειν λείποιτ᾽ ἂν χαὲ τὰς 

αἰσϑήσεις καταμελετᾶν ἐμπειρίᾳ καί τινι τριβῇ, ταῖς τῆς στο- 

χαστικῆῇῆς προσχρωμένους δυνάμεσιν, ἃς πολλοὲ τέχνας ἐπονο- 
μ ; Α ’ 4 μαάζουσι, μελέτῃ καὶ πόνῳ τὴν 

Ρυγοωθϑϑ οὗ [Π680 Ῥδγίβ οὗ [π|90]]6οῖ, ἃ5 
186 δὰ δ᾽γοδαν δουρὶ ουΐ (86 ψτθαῖοσ 
ΟΥ 688 Ῥυγοησδδ οὗ [ἢὴ6 δϑνυϑσὰ)ὶ Κκὶηὰβ 
οὗ ῬΙθαβῦγσθ. Αβ ἴον ἐδ ἰοχί, περὶ τὰ 
μαϑήματα ἰδ ἴο Ὅ6 υπάοχείοοα οὐξμος 
ἴῃ 218 πτ|ῖῇάδοϑδὲ βθῆβθ, δρᾶ ἐδθῃ ἰδ ἱβ δι.- 
Ῥογβυοῦβ: ἴοσ πρδὲ ἐπιστήμη ἰδ 610 
ἩΠΙΟΝ 18 ποῖ π. τ᾿ μαϑήματαῦ Οἵἦ ἱΐ 
ἦν ἴο 6 ἰΔΚοὴ ἴῃ ἃ τοδισίοἰθὰ δϑρῆδθ δῃὰ 
ἴθ ἰδ 8 οὨὐ 15 ΤΟΙΣ δἰάθ; (Ὁ 8 
Κηον]δάρο περὶ τὰ μαθήματα ἰ5 ἃ Κυον- 
Ἰοᾶάρθε περὶ τὴν παιδείαν. ϑγάθηδαπι 
Βανν ἰδὲ, χειροτεχνικαῖς Ὀοΐπα δὴ δά- 
οοῖῖνο, γοῦ τησδὲ πάογδίδμα οἱδθοσ τέχ- 
γαις, ὙπίοΝ πνουἹὰ Ὀ6 γτἱἀϊου]οι5, οὐ ἐπι- 
στήμαις; δαϊ πο ἐπιστῆμαι Βαανα Ἀθθα. 
τηθη οηθα, (ΟὨΥ ἐπιστη μὴ ἴῃ ᾳΘΏΘ6:4)) 
80 ἐπεὶ [ΠΕῈΓῸ 18 ποίη ἰο δ. γ [Ἀ0 
οπιϊβϑίοη οὐὗὁἨ ἁ ἐπιστήμαις ΒογΘ6. Τμ686 
ΤΟΆΒΟΏΒ 5601 [0 δᾶγ6 ὕθθι αυϊξο Ὀογομὰ 
1:5 ἀϊδοογηχηδηΐ οὗ δίδ! δ, ἢὸ ἀ:5- 
τηἶδ805 ΥἀΘΏΒΔΙῺ Ὑ{1ΓΠῚ δὴ δαιϊδοσίιδενο 
ὡππαἶε᾽", δὰ οπο οὗΧ πἷϑ 1513] ΠΟΏ-ΔΡΡο- 
δἷϊο αποίϊδίίοηβ. ἘΔ ΤΟΙ 1 Βανο πχὶ θη 
πρώταις [ΟΥ ΤΟΘΒΟῺΒ ὙΘΙῪ οὐνίουβ δοᾷ 
ΕΙΣ ᾿ἰδ19 τεραιάθα. [ἢ ῥΐδοο οἵ αὖ- 
τῶν, Δ ἢ ἰδ ππτηθδηΐηρ, 1 ἢδνο ρυὲ 
αὖ ποι τοδυκβ ἐδ ἑεσοπαᾶ ἀϊκιϊποίίοη. 

δώμην ἀπειργασμένας. 

χαϑαρώτατα 885 Ὀδοη ΔΙγοδὰν οἰδορεὴ 
ἱπίο χαϑαρώτερα Ὀοίοτο τη6. Νοξ ΟἿΪΥ 
οὐρσῶ [16 οομιρασδίῖνο 19 σωδίοῃ ἐδθ 
φοχηρδιδᾶνε, Ὀπὶ ΔΩῺΥ διὲ ὙΠΙΟΝ 15 χα- 
ϑαρωτατῃ νουϊὰ οὰ δ πιἰβμάταναὶ 
οὗ 6 δοϊθηδο 6] ζθοΐ οὁ6880 δἰίομοίδοσ ; 
ἴον ἰἔ [π6 Ῥύγοιθδβ 15 δορογάϊΐϊηρ ἰο (ἢ 
Ῥύοδοῦοθ οὗ [0 τηδιποζηδεῖοδὶ βούθῃοθ, 
πο τηοδὲ βῦσο τσὶ δανο ἰὨἷδ ἠοῖ ΟἿΪΥ 
δὲ Ὀτοδοχηϊμαιίοσ ὈθΣ 45 οχοϊπϊης 4}} 
ΘΙορ τ 4] δἀμγίχίυτο, δοὰ θῶ (Ππΐ8 ἰδ 
νι άγανγῃ, ἔμογο τοδὶ ἢ5--- ΠΟΙ ἢ Κ. 

ἄν τις ἀ. χωρίζῃ--[ἄν γίγνοιτο) ΤΙ» 
οοΙ ϊηδίΐου ἰδ ποῖ ατθοῖς ; δὰ [Π6 δ56- 
οοπὰ 8.417 οὔ ὈῸ6 οσαϊ οὰ τΣΠουΣ ΔῊΥ 
ἀοίγτηθηΐ ἴο [28 ξθλ86. 

Φαῦλον μὲν δή) ΤῊηΐδ 8 1πΠ6 ἔοχτῃ οὗ 
δἰ 109 δϑβϑοωῖ; ἰΐζ, ἰὴ ρίδοο οὗ τοροδίϊως 
φαῦλον, 6 Βαὰ παϊὰ φαυλότατον, μὲν 
ουν Ῥουὶὰ μανῷ θδθθη δἀάεοὰ; ἰΐ "ἰ8 88- 
δρυΐ δὰ Ὀθ6ῃ γτϑδέτίοἰοα, γοῦν. ΤΏΘΓΙΟ ἴφ 
4180 ἃ ϑἰιδὰϑ οὗ ἀϊβίδσθμοο Ὀοίπδε μέν- 
τοι ἴη6 οἷά γοδάϊωρ, δηὰ μὲν δὴ {9 
τοδάϊης οὗ ἴ20 Βοάϊοίΐδῃῃ. ΤῺ ΓΌΥΣΩΘΣ 
ἷβ (86 τηοῦῦθ 81 8016 τ β6ὴ [16 ΔΗΘΨΘΟΣΘΣ 
δὰὐάς (μὲ νοΐρδς οὐ πίβ οὐ 1: ΠΟΣΙΥ͂ 
ἰο {19 Σ,670 διδϑῃΐ. 

τὴν ῥώμην ἀπεργασμένα4) ΤΊλα ῥχο- 
Ἵ ἧκ 
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ΠΡΩ. ᾿ΑἸναγκαιότατα λέγεις. 
ΣΩ. Οὐκοῦν μεστὴ μέν που μουσικὴ πρῶτον, τὸ ξύμφω- 

γον ἁρμόττουσα οὐ μέτρῳ ἀλλὰ μελέτῃ στοχασμοῦ, καὶ ξύμ- 
πασαὰ αὐτὴ καὶ αὐλητική, τὸ μέτρον ἑκάστης χορδῆς τῷ στο- 
χάζεσϑαι ἵφερομένης ϑηρεύουσα, ὥστε πολὺ μεμιγμένον ἔχειν 
τὸ μὴ σαφές, σμικρὸν δὲ τὸ βέβαιον. 

ΠΡΩ. ᾿“1ληϑέστατα. 
ΣΩ, Καὶ μὴν ἰατρικήν τὸ καὶ γεωργίαν καὶ κυβερνητικὴν 

καὶ στρατηγικὴν ὡσαύτως εὑρήσομεν ἐχούσας. 
ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε. 
ΣΏΩΏ. Τεκτονικὴν δέ γε, οἷιιαι, πλείστοις μέτροις τὸ καὶ Ἶ » θἵμαι, μὲτρ 

ὀργάνοις χρωμένην, τὰ πολλὴν ἀκρίβειαν αὑτῇ πορίζοντα τεχνε- 
χωτέραν τῶν πολλῶν ἐπιστημῶν παρέχεται. 

ΠΡΩ. Πῆ; 

ΣΩ. Κατά γε ναυπηγίαν καὶ κατ᾽ οἰκοδομίαν καὶ ἐν πολ- 

ΡΥΪΘΙν οὗ {πὸ νοσὰ ῥώμη ἀοροπᾶβ οα 
μελέτῃ χαὶ πόνῳ, ὙΠΊΟΝ δτὸ πδοὰ οὗ 
ἰτδϊηΐηρ ἴῃ πα ρμα]θδίσα. Τμ6 βυθ)θοῖ 
οὗ προσχρωμένους ἰβΒ [πΠ6 ΡοΒβ5688018 οὗἉ 
(80 56η808, ἰπδὶ οἵ ἀπειργασμένας ἴδ 
δυνάμεις. 

μεστὴ κ΄ τ΄ ἐ.] ΤῊΪ5Β Ῥαβϑαρο [85 58 - 
ζογοὰ ἔγοτα (Π6 τῦ0}}- Κηότσι ῥγδοίίοο οἵ 
ἘΓΑΠΒΟΣΙΌΘΥΒ, Ὑῆο, ὙὮΘη ΤΠῸΥῪ σοουϊᾶ ποί 
ΟΣ τοῦἹᾶ τοῦ ἀθοῖρὮοΥ ἑοστηϊηδίΐοηβ, ἰη- 
ψοῃίοα ἴδο56 τ οἢ ἴδ ἱτητηοᾶϊδῖο ποῖ ἢ- 
δουγμοοᾶ βυρμοβίθα. Ετοτα οὐ μέτρῳ 
δ σοργὶβὲ ἱπέοσσοα (πδὲ ἢ6 τηπδί ττΐίθ 
στοχασμῷ διὰ ἤδη δἸέοτοᾶ μελέτῃ ἰπίο 
μελέτης. ΤΠ ΥΘΑΒΟΠΪΠ 5 ῬΓΟνΘ 5 ΟἸΘΑΥΪΥ͂ 
ὙὮδί Ρ]αΐο τοῦϑῖ ἔανὸ Ἡσὶ θη. [Ι͂ἢ ὑΓῸ- 
Ῥοσῆοῃ 8ἃ58 80) δὶ ἐγιβίβ 1055 [0 Τῃ 6880 
ΒΗ ἸΟΤΘ ἴο ῥγβοῖςθ, ἰδ τηῦϑί Ὅθ []}] 
οὗ χυθβϑῦγοῦκ. 

αὐτὴ καὶ αὐλητική)] Τῆο ΜΗ5. ἢδανθ 
χαὶ ξύμπασα αὐτῆς αὐλητική. Βαΐ 
ξύμπασα Ὀοϊοησβ ἴο ἐδθ διηπιηεθηι ρ6- 
8, διὰ δυϊ0- ]αγηρ δ8Ὰ8 πὸ 580Ὁ- 
αἰνίϑἰοη5 ποτὶ ποϊΐϊσο. Ἡ  νψν8 δὴ οἱὰ 
ϑυθίσοϊ οὗὨ ἀἰδραΐο Ὀοίνγοθη ὑὔὐχὸ 56Π00]5 
ΟΥὗἨ ΘΆΓΪΥ τηπϑιοῖδηβ ὙδΒΟΙΠΟΥ αυο 51 0}8 
ΔΌΟουΣϊ (8δ6 ἱπίογνδβ ἴῃ τηπϑὶς 5Βῃου] ἃ ὃΘ 
ἀοίοστηϊποὰ ὈΥ ῥγορουίίοηβ οὐ ίτίηρ 
ΟἿΪΥ ΟΥ 8150 ὈΥ ΘΆΓ; δυΐ ἴῃ ἐδθ 6836 
οὗ αὐλητοκὴ ἐδ ἰδ8ῖκ οὗὨἨ βου ηρ βοῇ 
ᾳυοβίϊοηβ ὮΥ ἸοΩρΝ οὗ ροἷρο "γα ἴοὸ 
ἱπιγίοαϊθ, 80 (δαὶ ἴποΓΘ οϑρϑοΐδ!ῦ ἐὴθ 

᾿φιορίτῖοα)] τοοϊποὰ νῶϑ μυγϑυθά. 

χορδῆ59] [ὑ ἰβ ἀπΠΠΘΟΘΘΒΑΙῪ [0 ΘὨΐΟΣ ἰπο 
(20 αποροη Ὑδοίδον χόρδη ἰΒ ΔΡΡΙΪ- 
ΘΔΌΪΟ ἰο τῖπὰ ἱπϑίγυτηθηΐβ, ΔΠΓΒΟΌΡὮ [0 
ΡῬαββαρο αυοΐοῦᾶ τῆ δας οοηδάθηοθ ὮΥ͂ 
Μν. ΟἤδΡΡοΙ}] (Ηϊ8ὲ, οὗ Μυϑῖὶο ν᾿. 146) 
ἔγοια Ῥ]αίο Ζθρ. 899, Ὁ. 5. φυϊΐθ ἱποοῦ- 
οἰυϑῖνο, Ὀοΐης ἰἴ86}} οομ ἔδ856 1 οογταρῦ; 
Δηᾶ 1 οδὴ ἢπᾶ πὸ οἴϊοτ. ΤΠ ΥὙΘΡῪ 
ἐοπίοχί ἴῃ {παι ραϑβᾶρο τοῦ] βθοῖὰ [0 
δῇονν (μηδὲ βοογαίθβ οδ᾽θοίβ ἰ9 ἴπο0 δαΐο, 
Ὀθοδῦ586 [π6 δἀτηϊ θα ἀοίοθοϊβ οἵ δίγί ρα 
ἰηϑίγατηθηΐβ 66 ἀπ6 ἰὼ δὴ ἱπϊϑίοι 
οὗ ἴπ0 δΒαΐθ. 1 δπὶ ἱποϊϊμϑᾶ ἰὸ σϑδᾶ ἣ 
οὐ τὸ πολύχορδον αὐτό, χαὶ αὐτὰ τὰ 
παναρμόνια αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μιμή- 
ματα; Βυὲ ποτ αὐλητικὴ 5. ΤΟΡΤΟ- 
βοηΐθα 849 πυηίπρ ΔῸΣ [6 τη 5850 76 οὗ 
[86 οποτὰ ἴῃ ἃ δἐγέπρεα ἐπείνιεεπέ: [ἢδὶ 
δ, ανΐὴρ ΠΟ Τηρϑϑῦγο οὗ 115 οὐ ἴὸ 
ἴγυϑι ἴο, 1 ἄοτῖνοβ 118 ΟΥΑΙ ΠΕΥ͂ ἔγοτῃ 
(δεῖ πο ἢ ΡΟΒ808868 βυο ἢ 8. ΤηΘΒΒΌΓΘ. 
φερομένης] ΕῸν [πϊϑτνοτὰ τ βίοι, ΓΠΟΌΡΉ 

ἃ ἴοτια ἰῃ τησϑὶς (806 ΟἾΔΡΡΘΙΪ Η. οὗ Μ. 
Ῥ. 98) 15 ᾳυΐϊΐο ἔπαρ᾿] 68 0]6 Ὦογο, 1 σο0- 
ἡοοίαγο θηρωμένη, οὗἩ τΒΙΟΝ (ἢ6 τηοτα 
ΘΟΙΏΤΊΟΙ ἔοτ σηρεύουσα ΜΡᾺ5 ἃ 5053. 

τὰ πολλήν] ἴῃ ρΐδοθ οὗἁὨ [15 τοδάϊηρ, 
ἴ0 Ζυτῖο ἙαΙΐογΒ ανὸ βαἀορίοα ἐδ 
οοπὐθοίαγαῖ ομθ οὗ ἅ. ἘΤῆΐβ ΟὨΪΥ 8ροΐϊ5 
ὙΠ ἰβ ῬΟΥ͂ΘΟΙΥ γΡ]αΐη. “16 ἐπΐηρ5 
νΐϊοῆ ρῖνο (15 τὶ 15 ΔΟΟΌΓΘΟΥ, ΤΠ ΚΘ 
ἐξ τεχνικωτέραν, δπὰ {πογϑίοσε τοοτθ 
ακίη ἴο ρῦτγο ἐπιστήμη." 
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λοῖς ἄλλοις τῆς ξυλουργικῆς. κανόνι γάρ, οἶμαι, χαὶ τόρνῳ 
χρῆται καὶ διαβήτῃ καὶ στάϑμῃ καί τινε προσαγωγίῳ κδχομ- 
ψευμένῳ. 

ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε, ὦ Σώκρατες, ὀρϑῶς λέγεις. 

ΣΩ, Θῶμεν τοίνυν διχῇ τὰς λεγομένας τόχνας, τὰς μὲν 
μουσιχῇ ξυνεπομένας ἐν τοῖς ἔργοις ἐλάττονος ἀχριβείας μετ- 
ἐσχούσας, τὰς δὲ τεκτονικῇ πλείονος. 

ΠΡΩ. Κείσθω. 

ΣΩ, Τούτων δὲ ταύτας ἀχριβεστάτας εἶναι τέχνας, ἃς νῦν 

δὴ πρώτας εἴπομεν. 
ΠΡΩ. ᾿“Ἰριϑμητικὴν φαίνει μοι λέγειν καὶ 

τῆς τέχνας. ἐφϑέγξω νῦν δή. 

ΔΑ ΕΟ ὅσας μετὰ ταύ- 

ΣΩ, Πάνυ μὲν οὖν. ἀλλ᾽, ὦ Πρώταρχε, ἀρ᾽ οὐ διττὰς αὖ Ὁ 

καὶ ταύτας λεχτέον; ἢ πῶς; 

ΠΡΩ. Ποίας δὴ λέγεις; ." 

ΣΩ, ᾿Αριϑμητικὴν πρῶτον ἄρ᾽ οὐκ ἄλλην μὲν τινα τὴν 
τῶν πολλῶν φατέον, ἄλλην δ᾽ αὖ τὴν τῶν φιλοσοφούντων; 

ΠΡΩ. Πῇ ποτὲ διορισάμενος οὖν ἄλλην, τὴν. δ᾽ ἄλλην 
ϑείη τις ἂν ἀριϑμητικήν; 

ΣΩ, Οὐ σμικρῷ ὕρῳ, ὦ Πρώταρχε. οἱ μὲν γάρ που μο- 
νάδας ἀνίσους καταριϑμοῦνται τῶν περὶ ἀριϑμόν, οἷον στρατό- 
πεδα δύο καὶ βοῦς δύο καὶ δύο τὰ σμικρότατα ἢ καὶ τὰ παν- Ἐ 

κανόνι] χανὼν 15 ἴΠ0 ΤΌ]6 [Ὁ τηθϑϑ- 
βυτίηρ δἰγαῖα μέ 11808: τόρνος ἔογ ουτνοᾶ: 
διαβήτης 116 οτο5885 ρΐϑοθβ, (ἴῃ βῆδρθ οὗ 
ἃ ΘΟΙΏΡΆΒ8 βίγοίομοα οὔϊ,) ἔγοτῃη ἔπ ηρὶθ 
οὐ προ} [56 ῥ]α-1 πὸ ἀσροπηαθρα: 
στάσμη ἰδ6 Ρ].Ρ- πο ἱ{β0}; δηᾶ 
προσαγώγιον 58 οχρ[αἰποὰ ἴο 6 ἴδο ἴη- 
δἰγατηθηΐ [ὉΡ τοὐυοίηρ ναγροὰ Οὐ Υ 
ἴο βίσαϊρμίηθθβ. [16 (Π]18 18 οοτγϑοί, ἱ ἴβ 
τα οἢ 1658 χεχομψευμένον πα ἴδο τοδί, 
ὙΠΟ Αγ βοίθη ῆἜἔςρ 6103, ὙΠῚ16 (15. ἐπ 
δι. ἸΏΘΤΘ ΘΏρΙΠ6 οὗ ἔοτοθΘ. ῬΘΡΏΔΡΒ ἰδ 88 
ΔᾺ ἰηβίγυτηθηΐ (0ὉΥ ἰΑΚίηρ (6 8165 οὗ 
οῦσνοβΒ. Ὁ 15 ΘΟΆΓΟΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥῪ ἴο ΒΆΥ 
[πὶ χεχομψευμένον μ88 ποίδίπρ, ἰο ἀ0 
νὰ (00 ΟΥΚΙΉΔΗΒὮΪΡ, (δοῦχ Β4]}- 
ὈδυτΩ ἸΥΔΒΑΙδίοϑ "ἐδοῖδε ζαοὔιηι"" 

ἄλλην, τὴν δ᾽ ἄλλην! ΤΙῖβ ἷᾳ ἃ θοτη- 
ΤῸ 6] 0515 ἴος τὴν μὲν ἀ. τὴν δὲ ἀ. 
ΟὐΣρΡατο ἤσισε 863, Β. ψΠΐοΒ 1 αὐοίο 
ἔοτ ἴμ0 δᾶκο οἵ δοσσϑοΐηρ ἰἃ: χαὶ τὸ 

.Ψ 

μὲν βλαβὲν ἀβλαβὲς τοῖς νόμοις εἰς τὸ 
δυνατὸν ποιητέον, τό τε ἀπολόμενον σώ- 
ἕοντα, χαὶ τὸ πεσὸν ὑπό τον πάλιν 
ἐξορϑοῦντα, καὶ τὸ ϑανατωϑὲν ἢ τρω» 
“ὲν ὁγιές, τὸ δὲ ἀποίνοις ἐξιλασϑὲν τοῖς 
δρῶσι χαὶ τοῖς πάσχουσι (παρέχοντα) 
ἑχάστονα ἐχ διαφορᾶς εἰς φιλίαν πει- 
ρατέον ἀεὶ χαϑιστάναι τοῖς νόμοις. 

Οὐ σμικρῷ ὅρῳ] οὐ σμιχρὸς δρὸς ἴ5 
ἴπ6 σοιβήηοη Τοϑάϊηρ. Βυΐ {δ΄8 ἰδ ουΐ 
οὗ βἰγιοῖασθ, δηᾶ ἰξ ΔῺΥ 006 τῦβ!05 ἴο 
υπἀογβίδηα ἐστί, Π6 τηυϑὶ αἱ 1θαϑ8ὲ ἰηϑοσχί 
[Π6 διίοϊθ. Βαὶ (16 τγογβ ἈΓ6 ον 
Δ ΔΏΒΟΡ (0 Πῆ ποτε διορισάμενος .-- 
Τὴ πογζὰ αὐτοῖς (Ὦγθο ᾿ἴπ68 ὈΘΙΟῪ Ὑ͵Ὰ8 
ΒΌΡΡΙ] θἃ ἰο χἷνγθ 4 6880 ἴο συναχολου- 
ϑήσειαν, δηᾶ 8 ΘΟμΒΘαΠθπο0 8 ἐδδὲ 
[πΠ6 οομάϊϊοιπ οὗ Β αϑδοηϊῃτρ ἴο Α ἴβ5 
ῃοΐ, Α οδδλορίηρ δῖ5 τηϊπἃ, Ὀπὶ βοὴθ 
νὰ Ο Ῥγορουπάϊηρ ἴπ6 βᾶτπιθ ἀοοίγῖῃθ 
85 Β. 
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των μέγιστα᾽ οἱ δ᾽ οὐκ ἄν ποτε [αὐτοῖς] συνακολουϑήσειαν, εἰ 
μὴ μονάδα μονάδος δχάστης τῶν μυρίων μηδεμίαν ἄλλην ἄλ- 
λης διαφέρουσαν τις ϑήσει. 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα γ᾽ εὖ λέγεις οὐ σμικρὰν διαφορὰν τῶν 
περὶ ἀριϑμὸν τευταζόντων, ὥστε λόγον ἔχειν δύ᾽ αὐτὰς εἶναι. 

ΣΩ. Τὶ δὲ λογιστικὴ καὶ μετρητικὴ ἣ κατὰ τεκτονικὴν καὲ 
κατ᾽ ἐμπορικὴν τῇ κατὰ φιλοσοφίαν γεωμετρίᾳ τε καὶ λογισμῷ 

51 [καταμελετωμένω»)]; πότερον ὡς μέα ἑκατέρα λεκτέον, ἢ δύο 
τιϑῶμεν; 

ΠΡΩ. Τοῖς πρόσϑεν ἑπόμενος ἔγωγ᾽ ἂν δύο κατὰ τὴν 
δμὴν ψῆφον τιϑείην ἑκατέραν τούτων. 

ΣΩ. Ὀρϑῶς. 

μέσον, ἀρ᾽ ἐννοεῖς; 

οὗ δ᾽ ἕνεκα ταῦτα προηνεγκάμοϑ᾽ εἰς τὸ 

ΠΡΩ. Ἴσως, ἀλλὰ σὲ βουλοίμην ἂν ἀποφήνασϑαι τὸ νῦν 

ἐρωτώμενον. 

ΣΩ. δΔοχεῖ τοίνυν ἔμοιγ᾽ οὗτος ὃ λόγος οὐχ ἧττον ἢ ὅτε 
λέγειν αὐτὸν ἠρχόμεϑα, ταῖς ἡδοναῖς ζητῶν τἀντίστροφον ἐν- 

Β ταῦϑα προβεβηχέναι σχοπῶν εἰ ἄρ᾽ ἐστί τις ἑτέρας ἄλλη κα- 
ϑαρωτέρα ἐπιστήμης ἐπιστήμη, καϑάπερ ἡδονῆς ἡδονή. 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα σαφὲς τοῦτό γε, ὅτε ταῦϑ᾽ ἕνεκα τού- 
τῶν ἐπικεχείρηκεν. 4 

ΣΩ, Τί οὖν; ἀρ᾽ οὐκ ἐν μὲν τοῖς ἔμπροσθεν ἐπ᾽ ἄλλοις 
« 

εἰ μὴ μονάδα) ἴαοερὲ α παν δδλαΐ 
οοηδίαεν κὸ Ὡοπαά 0 ἀϊβεν οι αην 
οὐδόν δἰησίε τποπαΐ οεὲ 97 αἷΐ ἱππωπιεναδία 
φιοναάθ. Ἴδα 8 δῃ ἰηθη 1 00}8] γοάπη- 
ἄδπου ἰπῃ (18. Υ1}}6 ορροϑεοιξοι (μονάδα 
-- ονάδος, μηδεμίαν---δ. τ μι, ἄλλην 
«-αἀλλὴφ) ἰῃ οΥΟΣ ἴο τρᾶσκ ἴῃ9 ροτίοοι 
Ἰαϊδθγθηοα ΟΥ̓ ΘΥΘΣῪ τποηδα ἴγοπι ΘΥΘΥΥ 
οἴδιοσ. 

τευταζόντων) Ἀερ. ὅ31 Ἑ, Τῶκ. 90 8, 
τοὴδο σίνε ἰδεῖν ἔδια ἰο “«ἀτίξιπιοξίο 

ΤῸ δὲ λογιστική] ἔπ (Βὲ8 ῬΒββ888 Ι 
μᾶνθ ομδηροὰ τῆς χ- φ. γεωμετρίας τε 
χαὶ λογισμῶν, 80 858 ἴο Γοηᾶθν (6 δ0}- 
ἴθῃοθ οομρ]οῖθ. ΤΙ ΐϑ 18 ἔδτ Ὀφίίον [ἢδῃ 
διρρὶ γίης διαφέρει, νος) του Ἱὰ τρδὶκθ 
Βοιγεαῖοβ γε 861 ὙΒΘΙΠΟΣ ἔνγο ἐπ η 85 
ἀἰδον, θη ἩΠΘΙΠΟΥ ΤΠΟΥ 8.6 ο6, διὰ 
αϑδΐη ἩΠΟΙΠΟΥ ἴΠῸΥ αἰβδογ. ΤὮΘ ΟἾΪΥ 
ᾳφποδου (μὴ οἂῇ ὈΥ͂ ΘΔΩΥ͂ ΡΟΞ5ΙΌΙΣΥ 
ὈῸ6 δϑκοὰ 48 ἱπίγχγοὐποίοσυ ἴο {88 οἴδος 

ἧτο ἰ8 “ΠΟΥ ἀο (6860 δἰδθὰ ἰὼ θδοἢ 
οἴου" ὃ ΤὨθ πογὰ χαταμελετωμένων 
ἷθ ποίμϊηρσ Ὀυϊ ἃ πχοίομοα δίζθιηρὶ ἴὸ 
ὈοΟΙϑίοσ ἂρ [26 σοῃϑίτποίοῃ ὈΥ͂ τηδίκΐης 
8 δοιϊίνο δυϑοϊαΐο οὗ ἰξ; δηὰ ἔοσς (δῖ5 
ῬΌΆΓΡΟΒΘ 800 056 δ88 Ὀογεονγοα 186 
ΤΟΙΏΔΥΚΑΌΪΥ οἰοραπὶ ποσὰ ἔγοιῃ ὲ8 60}- 
ἰοχί ΔΌονο δηὰ υδοὰ ἰδ ὙΠ ΓΘ ἰδ τηοδῶβ 
δρουῦΐ 85 τοθοἢ ἃ. ψουἹὰ τυπτομένων. 

τἀντίστροφον) ἴ πᾶν δἀάοὰ (δα δ- 
[1016 το ἷδ ὨΘΟΘΒΒΒΙῪ ἴο [ἢὴ6 5626. 
ἀντίστροφόν τι ἰ5 ποῖ ἰο ὃ6 ἐμπουρῆϊ οἔ. 
ΤΠῸ ολ86 οὗ ἦδογαὶ ᾿δ8Ὲ Ὀθθῶ ΔΙΡΟΒΟΥ 
ἀοίοτιιϊηοα, δηὰ ἐλ6 οογγεδροπαάϊηρ οαδε 
ἷφ ἴο Ὀ6 δουιμῆϊ ἴῃ νοῦς. 

προβεβηκέναι) Του ἐφ ϑοιιοίοτιῃδ- 
οὔοΥ 5 οἵηθμάδιϊοη ἴου “προβεβληκέναι; ἷτι 
δ οὐνίοιϑ (πδ΄ πὸ πρόβλημα ἰδ5 μναϊ ἕοτ- 
νδγα. 

Τί οὖν] [ὰ ἐπα φϑαίθηοο [86 ΒοοκΒ5 
ἴση, ἧτο αϊδκπμοὶ αὐθδίομβ ἱπίο ομθ 
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ἄλλην τέχνην οὖσαν ἀνεύρισχε [σαφεστέραν] καὶ ἀσαφεστέραν 
ἄλλην ἄλλης; 

ΠΡΩ, Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Ἐν τούτοις δ᾽ ἀρ’ οὔ τινα τέχνην ὡς ὁμώνυμον φϑεγ- 

ξάμενος, εἰς δόξαν καταστήσας ὡς μίαν, πτάλεν ὡς δυοῖν ὄντοιν 

ἐπανερωτᾷ τούτοιν αὐτοῖν [τὸ σαφὲς καὶ τὸ καϑαρὸν περὶ Ο 
ταῦτα] πότερον ἣ τῶν φιλοσοφούντων ἢ μὴ φιλοσοφούντων 

ἀκριβέστερον ἔχει; 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα δοκεὶ μοι τοῦτο διερωτᾶν. 

ΣΩ. Τίν᾽ οὖν, ὦ Πρώταρχε, αὐτῷ διδῶμεν ἀπόκρισιν; 
ΠΡΩ. Ὦ Σώχρατες, εἰς ϑαυμαστὸν διαφορᾶς μέγεϑος εἰς 

σαφήνειαν προδληλύϑαμεν ἐπιστημῶν. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ἀποχρινούμεϑα ὅᾷον. 
ΠΡΩ. Τί μήν; καὶ εἰρήσϑω γ᾽ ὅτι πολὺ μὲν αὗται τῶν 

ἄλλων τεχνῶν διαφέρουσι, τούτων δ᾽ αὐτῶν αἱ ττερὶ τὴν τῶν Ὦ 
ὄντως φιλοσοφούντων ὁρμὴν ἀμήχανον ἀκριβείᾳ τε καὶ ἀληϑείᾳ 
περὲ μέτρα τὸ καὶ ἀριϑμοὺς διαφέρουσιν. 

ΣΩ. Ἔστω ταῦτα κατὰ σέ, καὶ σοὶ δὴ πιστεύοντες ϑαρ- 
ροῦντες ἀποχρινώμεϑα τοῖς δεινοῖς περὶ λόγων δλκήν--- 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Ὡς εἰσὶ δύο ἀριϑμητικαὶ καὶ δύο μετρητικαὶ καὶ ταύ- 
ταις ἄλλαι τοιαῦται ξυνεπόμεναι συχναί, τὴν διδυμότητ᾽ ἔχου- 

σαι ταύτην, ὀνόματος δ᾽ ἑνὸς κδχοινωμέναι. - 

ΠΡΩ. Μηιδῶμεν τύχῃ ἀγαϑῇ τούτοις, οὖς φὴς δεινοὺς εἶἷ- 
ναι, ταύτην τὴν ἀπόκρισιν, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩΏ, Ταύτας οὖν λέγομεν ἐπιστήμας ἀκριβεῖς μάλιστ᾽ 
εἶναι. 

ΠΡΩ. 

αυοβέϊοῃ ἀϑκοαὰ ὑπο. [Ὅν τοχηον δα 
σαφεστέραν Βηὰ ἴον ἀνευρίσχειν τγὶ ἐΐθη 
ἀνεύρισχε. 

εἣς δόξαν καταστήσαξ) ΤῊ 5816 6χ- 

Ε 

Πάνυ μὲν οὖν. 

ΒαρρΙθαιθηΐ τὸ σαφὲς . . περὶ ταῦτα 
ἰπίο Ὀσδοῖκοῖβ. ἀχριβέστερον ἔχειν ἰδ 
ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ἐδ βϑτὴθ ἃ8 τὸ σαφὲς χαὶ τὸ 
χαϑαρόν. Α ΜΕ16 ἔαγίμον οπ εἰς σα- 

Ῥγϑδβῖοῃ οοοῦγβ ἰὴ δινά. 806 ». Οὐομι- 
ΡΒ͵Θ δἰβὸ Ογαέψί. 481 4, εἰς τὴν αἴσϑη- 
σιν καταστῆσαι. 

ὡὁς μίαν] Το ΜΗ͂Β. μανγὸ ὡς μιᾶς, 
ΔῺ ΒΔ ΓΟΥΔΙ͂ΟΣ ῬΙΟΌΔΌΪΙΥ τπιδᾶθ ἰο δβαὶϊΐ 
δυοῖν, 85 ἴἦ (6 σοπϑίγποίίΐομ ψογ [80 
ΒΆΙΩΘ. Ε ἮΒΥΘ 8150 βυρρ ἰοὰ ὄντοιν ἰπ 
ἰ5Β σίρῃῦ ρῥἷδοθ, δὰ ρμυΐ πὸ δϑβυσγὰ 

φήνειαν 15 πϑθὰ 88 ἰο ἰΐ8 5Βθηγχ8 4υ Δ 1γ : 
δια 5.}}} ἄυγῖθον πὸ 8565 ἀλήϑεια δηὰ 
ἄχρίβεια ἱπ [π6 βδῖὴθ 861}86. 

περὶ λόγων ὁλκήν] Οοταρατο Ογαένέξειο, 
485 ο, ΤἈεαείει. 108 6, ἡμάτων τε καὶ 
ὀνομάτων, ἃ οἱ πολλοὶ ὅπῃ ἂν τύχωσιν 
ἕλχοντες ἀπορίας ἀλλήλοις παντοδαπὰς 
παρέχουσι. 
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ΣΩ. .41λλ᾽ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, ἀναίγνοιτ᾽ ἂν ἣ τοῦ δια- 
λέγεσθαι δύναμις, εἴ τινα πρὸ αὐτῆς ἄλλην κρίναιμεν. 

ΠΡΩ. Τίνα δὲ ταύτην αὖ δεῖ λέγειν; 
ΣΩ. δῆλον ὅτι πᾶς ἂν τήν γε νῦν λεγομένην γνοίη. τὴν 

χὰρ περὲ τὸ ὃν [καὶ τὸ] ὄντως καὶ τὸ κατὰ ταὐτὸν ἀεὶ πεφυ- 
κὸς πάντως ἔγωγ᾽ οἶμαι ἡγεῖσθαι ξύμπαντας, ὅσοις νοῦ καὶ 
σμικρὸν προσήρτηται, μαχρῷ ἀληϑεστάτην εἶναι γνῶσιν. σὺ 

δὲ τί; [πῶς τοῦτο, ὦ Πρώταρχε, διακρίνοις ἄν;] 
ΠΡΩ. ἌἮἬκχουον μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἑχάστοτε ΠΤ ργίου 

πολλάκις, ὡς ἣ τοῦ πείϑειν πολὺ διαφέροι πασῶν τεχνῶν" 
πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ δοῦλα {δε 
οἶτο, καὶ μακρῷ ἀρίστη πασῶν εἴη τῶν τεχνῶν. 

ἑχόντων ἀλλ᾽ οὐ διὰ βίας ποι- 
γῦν δ᾽ οὔτε 

σοὶ οὔτε δὴ ἐκείνῳ βουλοίμην ἂν ἐναντία τίϑεσϑαι. 
ΣΩ. Τὰ ὅπλα μοι 'δοκεῖς βουληϑεὶς εἰπεῖν αἰσχυνϑεὶς 

5 « 

ἀπολιπεῖν». 

ΠΡΏ. Ἔστω νῦν ταῦτα ταύτῃ, ὅπῃ σοι δοκεῖ. 
ΣΩ. ἸΑρ᾽ οὖν αἴτιος ἐγὼ τοῦ μὴ καλῶς ὑπολαβεῖν σε; 
ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

Δῆλον ὅτι πᾶς ἅν] ΕῸΣ [18 Θιωθῃ- 
ἀαίΐου τ δ ἱπάοριοα ἰο ἯΚ. Η. ἜΡΟΙΩΡ 
800. ΤΠ6 οἱὰ γχοδΐης τῶ Δῆλον 
ἣ πᾶσαν. ΤΆοτο ο8ῃ 009 πο ἀουδὶ ἐμαὶ 
ἴη8 ῬὮγδ86 περὶ τὸ ὃν χαὶ τὸ ὄντως ἰ5.- 
ποοστοοῖ. τὸ ὄντως πουἹὰ 6 Υἱρμεν 
Ρἰδοοὰ πῖθσο ἴὴ6 ᾳυθδίΐοῃ γγὰβ δὐουξ 
[80 πιεαπίπρ Γ᾽ ἰδέ τισογτᾶ, Ὀσπΐ ΘΥΘ γγ 
ΔΘ σΟΙ 5, ἀθΣης ἰμ6 οὈ͵᾽οοίβ οὗ 84 σίγϑη 
βοΐοποθ. Βυΐ ἴδ6 οδ᾽οεὶ οὗ ὨϊΔ]οοίῖο ἷ5 
Τυυ, δηὰ Τα 15 Τουπὰ οὐἴπ ον ἴῃ (Πδΐ 
τ ΐο 15 ΔΌΒΟΙαΐο (τὸ ὃν ὄντως), οΥ ἴῃ 
ἰδ: τοῖς 15 ἱπνασ Ὁ]6, Ὀθοδῦβο ἱΐ 15 
{η6 εἶδος οὗὐἠ [20 ΔὈ050]υ16 ; δυὰ 6818 
Ἰαίϊος Ῥ]αίο ὀχργθδβοὰ ὈῪ χαὶ τὸ χατὰ 
ταὐτὸν ἀεὶ. πεφυχός (γίγνεσϑαυ). Το 
ἸΏΑΪΚΘ τὸ ὄντως, δηὰ ονϑὴ τὸ χατὰ ταὺ- 
τὸν ἀεὶ πεφυχός, ταθτθ θχρὶ δηβδέϊοπβ οἵ 
τὸ ὄν, 85 ὁ Εαϊέοῦ 888 ἄοπθ, Ὀϑίγουϑ 
τοδί Ἰοοβθῇθ88 οὗ τβουρμέ. 

σὺ δὲ τί; [πῶρ τοῦτο, ὦ Πρόταρχε, 
διακρίνοις ἄν 1] 1 πανο τηδᾶθ βορδγδαίθ 
βθηίθῃςθ8: σὺ δὲ τί; Δειδυγθεΐθρ, (0 ἔγωγε 
οἶμαι δηὰ πῶς τ. δ. ἄν: ἴο {86 ᾿Βοποῦαὶ 
ᾳαθδίίοη. Βαΐ πὼς διαχρίνοις ἂν ἰδ 50 
ΘΟΣΟΓΑΙῪ ἰο {80 8608] ογάθτῦ, δῃὰ ἃ 86- 
οομὰ αᾳυοίδίίϊοῃ οὗ 8 τότ νϑρῦθ βοχί 

΄ 

ἴοΠονηρ (86 ΟἿΪΥ αποδίζοῃ (0 [88 ρυτ- 
ΡΟΒ6 ἷβ 80 ἀμνοσην οὗἨ οὐἵν δαυΐμποσν, μα 
Ι οδηηοῖ Ὀυΐ ἸΙοοῖς ου ἴΐ 85 δ᾽ ἰδίου. δά- 
αἰίοη. 

πολλάκι] 1 οδηηοί 5840 παῖ δου] 
Ὅ9 ἄοῃα ὙΠΕῈ 18 τνοτὰ το 8 ᾳαϊΐία 
ἸποοιωρδίὉ]96 ἢ ἔχάστοτε. Νοῦ οδῇ 
1 ῥρσόροβα δηυίἷηρ οογίδίῃ ἷπ υΪδοθ οὗ 
δι ἐχόντων, οὗὨ νεμίο (86 δθῆβθ ϑθϑζα 
838 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ 88 [9 τη0ἀ9 οὗ ΘΧΡΥΓΘΒ8 0 ἢ 
5. οὈ͵)θοϊομ 016. Βαΐ ἰὐ 18. ποὲ ὑπ] ΚΟ] 
ἴμδὲ 1Βὸ ται τϑδάϊηρ ἰ5. δ ἐχόντων 
αὐτῶν. 

Τὰ ὅπλα) ΤΗΪ56 18 8 ἈΪΔΥ ὑροῦ ἴδ 
νοτὰ τίϑεσϑαι, φθοῖ Ῥγοίδγομυς πὰ 
᾿5οἃ ΙΏΘΤΘΙΥ πῃ (Π6 6θη86 οὗ αὐναηοῖπϑ 
απ ορέπέον; Ὀπί βοοτδίοβ, ἰδκίησ ὕρ [80 
ψγοχὰβ ἐναντία τίϑεσθϑαι, ΤΟΡ 165, “1 ἐλέπξ 
ψΟῦ, τοῦνγ δ ροΐπρ ἴο δαν ὅπλα, διξὲ γοι 
Ἰρετ6 αδλαπιεᾶ͵ απὰ ἀνγορρεα ἐδα ισονάᾶ, 
τὰ ὅπλα ἐναντία τίϑεσθαι ἴ5 ἐπ ἀσὶσ 
ἑίαγε, 8ἃ5 ἷπ ἩΗοτοάᾶ. 1. 62, χαὶ ἀντία 
ἔδεντο τὰ ὅπλα. Τθοτο ἰ5 4 ζαγέθον 
ῬΙΔΥ ἁροῦ ἀπολιπεῖν; ἕον ἀπολιπεῖν τὰ 
ὅπλα που]ὰ ῬΓΟΡΟΥΥ ταβϑη ἰο ἀξδετέ, 
Ὀυΐ Πούα ἰδ ἰδ ἸΒΟΥΘΪΥ ἐο 7οτέσο οὐ σῖνυε 
μΏ ἰλ6 τοονα. 
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ΣΩ. Οὐκ, ὦ φίλε Πρώταρχε, τοῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἐζήτουν πω, 
τίς τέχνη ἢ τίς ἐπιστήμη πασῶν [διαφέρει τῷ] μεγίστη καὶ Ὁ 
», » ᾿ -“Ρ ) 3 “« ςφς ε-.» 2) Ἁ ’ δ ᾿ 

ἀρίστη καὶ πλεῖσε ὠφελοῖσα ἡμᾶς, ἀλλὰ τίς ποτε τὸ σαφὲς 
Ν ) , Ν ν. ) [ - ἊΞῸΘ 10 δ 8 

χαὲὶ τἀκριβὲς καὶ τὸ αληϑέστατον ἐπισχοπεῖ, καν-ἢ σμικρὰ καὶ 
. 2} “-᾿ --τ ).ἐεὺι:λυν Α “ ν 23 “- ) 5. ὦ σμικρὰ ὀνινᾶσα. τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ νῦν δὴ ἔζητοῦμεν. ἀλλ᾽ ὅρα" 

οὐδὲ γὰρ ασπτεχϑήσει Τργίᾳ, τῇ μὲν ἐχείνου ὑπερέχειν τέχνῃ 
διδοὺς πρὸς χρδίαν τοῖς ἀνθρώποις, γρατεῖν δ᾽ ἦ εἶπον ἐγὼ 
“- Π ’ - “» ’  ).} ΒΝ ᾿) 

γῦν πραγματείᾳ, καϑάπερ τοῦ λευχοῦ πέρι τότ ἔλεγον, κἂν εἰ 
᾽ νΝ ) , “ “- ᾿ ᾿ ’ ἣ 

σμικρόν, καϑαρὸν ὃ᾽ εἴη, τοῦ πολλοῦ χαὶ μὴ τοιούτου διαφέ- 

θεν, τούτῳ γ᾽ αὐτῷ τῷ ἀληϑεστάτῳ. καὶ νῦν δὲ σφόδρα δια- Ὁ 
, ν « - ν ’  ) Ἢ 2 ’ γοηϑέντες καὶ ἱχανῶς διαλογισάμενοι, μήτ᾽ εἰς τινας ὠφελείας 

, - ’ ὔ 4 2 ΠῚ 3 ᾽ » ’ 

ἐπιστημῶν βλέψαντες μὴτε τινὰς εὐδοχεμίας, αλλ εἰ τις πέ- 

φυχε τῆς ψυχῆς ἡμῶν δύναμις ἐρᾶν τε τοῦ ἀληϑοῦς καὶ πάνϑ᾽ 
ἕνεχα τούτου πράττειν, ταύτην εἴπωμεν διερευνησάμεγοι [τὸ 
χαϑαρὸν νοῦ τε χαὶ φρονήσεως,) εἰ ταύτην μάλιστ᾽ ἔχ τῶν εἰ- 
κότων ἐχτῆσϑαε φαῖμεν ἂν ἢ τιν᾽ ἑτέραν ταύτης κυριωτέραν 
ἡμῖν ζητητέον. 

[διαφέρει τῷ] μεγίστη] 1 οποθ δἷ- 
ἰοιιρίοα ἰο ἀοξοπᾶ (58 σοῃδέγ ΟΕ 0 ὮΥ͂ 
ΒΆΟΝ ΘΧΔΙΏΡ]65 8485 ὑπαὶ οὗἩ Αὐβίορ ἤδηθ8 
(}ἘῬα8ρε 666) τοὺς “οὐχὶ προδώσω χ. τ. 
εξ." ὙΒοΙΘ ὨΘΡΟΥ γγὰ8 81} ἰῃίοσροϊδίίος 
ὙΒΙΘΉ ΤΩΟΤΘ ΟἸΘΑΙΥ Ὀοίγαγοα 1.56]. 1 
ΡΙ]αίο δὰ υδϑᾶὰ ΔῺΥ 800} γογὰ 85 διαφέ- 
ρει, Β6 τοι] ἢανθ τηλᾶθ Ὀοΐδ στουπαβ 
οὗ σοτωρδυίϑου, οσόηήέαϊπῖν 85 ὍὙ6]1] 845 σ6- 
πεταΐ πιεγίξ, ἀδροπὰ ὕροη ἴΐ. 

ἐζητοῦμεν) ΜΆΝΑ. «πὰ Εἀά. ρκῖνο ζη- 
τοῦμεν. 

πρὸς χρείαν] ΤΏ680 ψγογὰβ ἀΓ6 ἴ0 ὯΘ 
[Δ κθ 85 βογογηίηρς τοῖς ἀνθρώποις, ἕο 
8.7}α 88 αϑ ο ἐλεῖν τι86 [0 πιέΉ. 

κρατεῖν δ᾽ ἢ εἶπον ἐγὼ νῦν πραγμα- 
τείᾳ] ΤΕΘ τεδάϊηρ οὗἉ [6 ΜΒΒ. δηὰ 
ἙἘὰἀὰ. ἰδ ὑπάρ εἰν (ἔογ ὑπερέχειν) διὰ 
χρατεῖν, ἡ δ᾽ εἶπον. ΤῊΪΒ ὯΔ58 Ὀ66ῃ δά- 
ἀποθὰ 85 8} ἰπβίϑῃοθ οἵ ἰδ8 αἀναχόλου- 
σον, δηᾶ ἰξ ὙΠ 06 νγ0}1] ἰο ἸΟΟΚ οἴ 56}Ὺ 
ἰηΐο ἴξ. Τὴθ οἈ56 οὗ πραγματείᾳ, 80- 
εοτάϊηρ ἴο {ηἷ8 βαρροπίτίοη, Ὑ111 ὍΘ 
ΟὟ ἴο ἃ σοπδίγποίοη ἰηϊεπάεὰ ἴο Ὀ6 
ΔΒΔΙΟΡΟΙΒ [0 {πδὶ οὗ τῇ μὲν ἐ. ἡ. τέχνῃ 
--διδούς, ΒΊΟΝ οοπδίγαοίίομ 15 Ἰοὺ ΟΥ 
ομδηροὰ ὈΥ ΤΟΆΒοὴ Οὗ ἴπΠ6 ἰοπρ ΡΔΓΘἢ- 
ποδὶ, 80 ἰ]αῖ, θη 818 6 πα5, ἃ ΠΟῪ 
ςοπϑίγιοίίου, ταύτην εἴπωμεν, 5 5αδ- 
δι αϊοὰ,. Α δοποϊαβῖνθ ΘΒ (0 Α4]] 

ἴΠ6886 5 016[165 18, [δαὶ ποὺ ΟὨΪΥ [86 
δοπείχυοσξίου ἰΒ αἰδοτοηί, Ὀσπΐ [26 501}86 
ἷβ ΔΙἱοσοῖθου ὉΠ|ΪΚ6, ΕῸΣ ἴῃ (026 Εγδί 
Ῥεῖ, ἰἔ δοιρ]οίθα, τὸ βῃουϊὰ οχροϑοὺ τῇ 
γοι αδεῖφπ, ΟΥ̓ γοῖ, οιορὴξ ἰο αϑεῖρῃι, ΟΤ 
βοιῃοί ίηρ τυ Οὗ ἱπηρ]165 ἃ οζαΐηι ἴοΥ νοῦς : 
δα ἴῃ (Π6 βοοοῃᾶ ραγί ἔογο 185. ἃ 681} 
ΟὨ ῬΙΟϊΔΥΟδ5 ἴο ἀδοϊαγο νγῆδὶ ἦέ ΤΘΔΠΥ 
{ΠῚ πΚ5 δρουΐ νοῦς (ταύτην εἴπωμεν χ. 
το δ). Αποῖδοσ οδὐθοίΐοι ἴο [88. Ρ88- 
ΒΆ55 88 ἂϊ βίδπαβ 5 [6 ΔὙΚΥγη655 οὗἁ 
διδοὺς ὑπάρχειν χρατεῖν, βίο ὨλΘΔἢ8 
διδοὺς χρατεῖν, δηἃ ποίῃίηρ πιοσθ. ΑἹ] 
ἐῆ680 αἰ βου 68 τὸ τοηουθὰ ὉΥ 50 
Β110}]6 ἃ ΡΓΟΟΟΒ5 ὑπαὶ 1 ἴᾶγθ ηοΐ μι65]- 
ἰαϊοαὰ ἰο ἱπίτοάποο ἰξ ἰηΐο 188 ἰοχὲ, δπᾶ 
ἴο σμδηρθ (Ὧ0 ρυποίπδίίοη ΔΟΟΟΓΑΪΏ ΡΥ. 

ταύτην εἴπωμεν) ΤῊ5 ταύτην ΤοίδΓΒ 
ἴο δύναμιν, 1π6 δβϑροπᾶ ἴο ἐπιστήμην. 
τὸ χαϑαρὸν νοῦ τε χαὶ φρονήσεως δ 
ποΐ {Π6 ρῥγοροβϑά οδ]ϑοϊ οὗ ἱπνοβι ρδίοη, 
8ἃ85 ἴπ6 ᾿ΠἰοΓΡΟΪδίοΥυ ἐμουρῆῦ; ΠΟΥ ἈΓΘ 
ἴ0 ΘΔ ἢ οὐυοδ {ὴ6 ἀϊδ]οοίῖς τί ἰϊβο]. 

κοὶ νῦν δὲ σφόδρα διανοηθέντε5) ΕῸΓ 
χαὶ νῦν δὴ 1 δδγθ τυ οη χαὶ γῦν δέ, 
48 Ορροδβϑᾷ ἴο οὐχ ἐξήτουν πω. Ἴποτὸ 
ἷδ Βοηθ δογγυρίοη ἴῃ σφόδρα διανοη- 
ϑέντες; ἔογυ διανοεῖσσαι σδηηοῖ Ὀ6 υ58ὰ 
ἷἱῃ [0 566η860 οὗ διασχοπεῖν. 
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ΠΡΩ. ᾿Αλλὰ σκοπῶ, καὶ χαλεπόν, οἶμαι, συγχωρῆσαί τιν᾽ 
ἄλλην ἐπιστήμην ἢ τέχνην τῆς ἀληθείας ἀντέχεσϑαι μᾶλλον ἢ 
ταύτην. 
᾿ ΣΏΩ, ἸΑρ᾽ οὖν ἐννοήσας τὸ τοιόνδε εἴρηχας ὃ λέγεις νῦν, 
ὡς αἱ πολλαὶ τέχναι καί ὅσοι περὶ ταύτας πεπόνηνται, πρῶ-- 

ὅθτον μὲν δόξαις χρῶνται χαὶ τὰ περὶ δόξὰάν ζητοῦσι ξυντετα- 
μένως; εἴτε χαὶ περὲ φύσεως Τὴγεϊταί τις ζητεῖν, οἶσθ᾽ ὅτι τὰ 
περὶ τὸν κόσμον τόνδε, ὅπῃ τὲ γέγονε καὶ ὕπῃ πάσχει τι καὶ 
ὕπῃ ποιεῖ, ταῦτα ζητεῖ διὰ βίου; φαῖμεν ἂν ταῦτα, ἢ πῶς; 

ΠΡΏΩ. οἴἵτως. ᾿ 

ΣΩ. Οὐκοῦν οὐ περὶ τὰ ὄντ᾽ ἀεὶ, περὶ δὲ τὰ γιγνόμενα 
χαὶ γενησόμενα καὶ γεγονότα ἡμῶν ὃ τοιοῦτος ἀνήρηται τὸν 
πόνον. 

ΠΡΩ. ᾿«ληϑέστατα. 
᾽ - -“ ᾿ 

ΣΩ. Τούτων οὖν τι σαφὲς ἂν φαῖμεν τῇ ἀχριβεστάτῃ ἀλη- 
Β ϑείᾳ γίγνεσθαι, ὧν μήτ᾽ ἔσχε μηδὲν πώποτε χατὰ ταὐτὰ μηϑ᾽ 

ἕξει μήτ᾽ εἰς τὸ νῦν παρὸν ἔχει; 
ΠΡΩ. Καὶ πῶς; 

ΣΩ. Περὶ οὖν τὰ μὴ χεκτημένα βεβαιότητα μηδ᾽ ἡντινοῦν 
πῶς ἂν ποτε βέβαιον γίγνοιϑ᾽ ἡμῖν καὶ δτιοῦν; 

ΠΡΩ. Οἶμαι μὲν οὐδαμῶς. 

πεπόνηνται)] ΤῊΪ5 ποτὰ διὰ ξυντετα- 
μένως (δοιιίχ᾽ 5 οογγθοίΐοηῃ [ὉΣ ξυντε- 
ταγμένως) δχρ]δΐῃ οδοὰ οἴμοσ. Ηθ 8 
οΥἀθηὶ βροακίηρ οὗ ρμυτγϑυῖϊβ Ὑῆῖο ἢ 
ΤΟαυο ργθδὶ δϑδί αἱ; δῖ τυ μδὶ {1165 
ΔΥῸ ἰἴἃ νου ὃὈ6 ἀϊἤουΣ το βαύὺ, ἴἶ νὸ 
τοίϊαϊπεὰ [ῃ6 οἹὰ τεδάϊΐηρ ὅσαι περὶ ταῦτα 
πεπόνηνται. ΤΗΐδ 88 Ὀθθῃ δχρ]αϊπμϑᾶ 
ΌὉΥ 8 τϑίθγθῃοο ἴο [ῃὴ6 ρᾶϑϑδζδθ 1 [ῃ0 
Ῥλαάο, μετ ταῦτα 15 υϑβοᾶ οὗ νἱβὶ 9 
55; Ὀπὲ 1815 τουἹὰ δἱ 1θαβὶ ἱποιὰθ 
τὸ περὶ φύσεως ζητεῖν, ὙΠΟΩ ἰ5. ΒΟΥΘ 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ 85 8 αἰδβίϊποῖ Ὀσδηο. ΒΥ 
Ἰη08ῃ8 ΟὗὁὨ {Πΐ8 Οὔδηρο γὸ ἢδγθ [6 ἈΓΐδ 
ἹηΘη ]ομ6α ἢγεῖ, Ὀδοδαβθ (ΠΟΥ δγ ἴΠ6 
δΒυδίοος; Ὀμπμὺ 858 ἴῃα [ΟἹ] ον ΤΟΙΉΔΥΚ 
ἔαγἢ5. ΟἹ [88 ΤΏ6Ά8}}8 ΘΙΏΡΙογαά, ἐΐ 5. σοη- 
νοηΐϊοηΐ ἰο τηρηἰΐοη ἴἢ6 ρϑύβοῦβ ΜὯΟ 
ἔο!ονν ἐΐθ αγίϑ, ἰο δυοϊὰ (ἢ διυκναγά- 
Π6885 Οὗ Βδυϊηρ ἰπδὲέ (᾽ὴ6 γί ἰδϑση- 
861]|γ68 χρῶνται δόξαις, οΥ ζητοῦσι τὰ 
περὶ δόξαν. 

ἡγεῖται) 1 [9 ΡΒ Βί οἶδί τηϊβίοοκ νῆηδὺ 

φύσις νῶβ, διὰ ψμῖϊα βυρροἌίηρ ἐμαὶ 
86 ἱηγοϑιί ρεαϊοα ἰξ τγδβ βϑδυοηρ ουΐ 
Βοχῃϑίβίηρ 6186, ἡγεῖται που]ὰ 6 δρ- 
Ῥτοργίαίθ. Βυΐ ποϊπίηρ, ΤΔΟΓΘ 158 τηθϑδηΐ 
1|84Πη ἴπΠ6 808] Θηαυϊ 65 οἵ ἐδπ6 Ἰοηὶς 
ῬΠΣΟΒΟΡΏΥ, δὰ πὸ ἰητηδήοη ἷβ σίνϑῃ 
δαὶ (Π6γΘ 18 ΔῺῪ δίρῃον βθη80 οὗ φύ- 
σις ΟΥ̓ οὗ {πΠ6 ἱηνοσχεαϊίΖζἼοη οὗ 1. [1 
ἐπογοίοχσχο ρύόροβθ ἥρηται. ΕῸΓ ψἘ}}6 
ἴῃ [09 δηάϊογαϊβ ἄῦονο ταθηςοηθὰ ΒΘ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ ἴπο86 το ζαδοιν αὲ τῇ θη, 
6 ΒΡ68Κ8 οὗ ΡὈὮΥ510Δ1 ἱπν δι ρϑίϊοι5. 85 
Δϊηχ85 ἴῃ πο θη οἦοοδο ἕο ἐπραρο. 
Τὴδ ἴοπβθ οὗὁἨἩ ὥρηται 5 Ὀογῃθ οὖϊ Ὁ 
ἀνήρηται τὸν πόνον. ἴῃ οχρ]δηδίίΐοη 
οΥὗἨ {ὲβ ΑΙ ῬὮγαβο 1 οὔϑοσνο [πὲ ἴῃ 
[ο86 ννῦ8}1-κπονγη οοτηδἱηδίϊοηβ πόλεμον 
-- πόνον ---- χίνδυνον ----νεῖχος αἔρεσϑαι, 
ἀναιρεῖσθαι τῦλῦ ὃ6 πϑοὰ ἰῃ μἶδοθ οἵ 
[ὴ9 οἴπαῦ νοῦ. ϑοῖηὴθ ψὴ0 ἀϊὰ ποῖ πο- 
οο {ἐπῖβ πάνθ Ῥγοροβθὰ ἀπΗΘΟΘΒΒΑΥΥ 
οοηϊδοίαγοβ. Οοιηρατο Σλαύγιδ 388 ὁ, 
848 Ο, ζαισε 921.Α διὰ 8. 
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ΟΥΘᾺ Οὐ ) ἂ 

τὸ ἀληϑέστατον ἔχουσα. 

ΠΡΩ. Οὔχουν εἰκός γε. 

101 

“« 2 ὃ ̓ . ’ . » , "5 
ρα [νοῦς] οὐδέ τις ἐπιστήμη πϑρὶ αὑτὰ ἔστι 

ΣΩ. Τὸν μὲν δὴ σὲ καὶ ἐμὲ καὶ Γοργίαν καὶ Φίληβον χρὴ 
συχνὰ χαίρειν ἐὰν, τόδε δὲ διαμαρτύρασθϑαι τῷ λόγῳ, -- 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. “Ὡς ἢ περὶ ἐκεῖνα ἔσϑ᾽ ἡμῖν τὸ τὸ βέβαιον ἷχαὶ τὸ 
καϑαρὸν] καὶ τὸ ἀληϑὲς καὶ ὃ δὴ λέγομεν εἰλικρινές, περὶ τὰ 
ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ὡσαύτως ἀμιχτότατα ἔχονεα, ἢ [δεύτερος 
ἐχείνων ὃ τι μάλιστ᾽ ἐστὲ ξυγγενές" τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα δεύτερά 
τε καὶ ὕστερα λεχτέον. 

ΠΡΩ. ᾿Αληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ. Τὰ δὴ τῶν ὀνομάτων 

οὐ τοῖς καλλίστοις δικαιότατον 

ΠΡΩ. Εἰκός γε. 
ΣΩ. 

μάλιστ᾽ ὀνόματα; 
ΠΡΩ. Ναί. 

Οὐδ’ ἄρα [νοῦς] οὐδὲ τ΄ ἐ.)} 76 5ιοα!ὰ 
δδνθ ὀχρθοϊοά οὔτε .. οὔτε. Βαϊ ἱξ ἔμογθ 
ἦβ ΔῺῪ ἐπιστήμη, ΒονγονοΥ υϑαῖς ΟΥ γαρβαθ, 
ἴΠογῸ ͵δ βοῖηθ νοῦς, ἴοΣ 8411 ἐπιστῆμαι 
Α͵ΙΘ ῥϑτίβ οὗ νοῦς δηὰ ατὸ ἀἰβοιιβϑβοὰ 85 
Βοῃ, Το νοῦς οὗ ἴδο ἰοχὶ ἰ5 ῥ]δίῃ- 
Ιγ δα ορροϑῖῖϊθ οὗ ἐμπδὲ οὗ ΑΠΑΧΑΡΌΓΆΒ, 
δὰ ἴὭγονγβ 8}} (Πΐηρβ ἰηΐο σοῃἤιβίοη. 
ΤῊ δοεῖδου ψόγο ποῦ δυη! αν τὴ (Ὠ6 
ἰάΐοπλ ΒΟ τγχὸ τηϑοὲ ὈοΐΒ ἴῃ ΗοτΘΓ 
ἀπὰ ΐπ 186 Αὐτο τυρϊουβ, οὐδὲ γὰρ οὐδέ, 
οὐδ᾽ ἄρ᾽ οὐδέ. Ιῃ 1μ6 διῃ Ερίβι]9 οἵ 
δΥμοβίὰβ οὖνσν οὔθ τη ἰοχίβ Βανϑ οὐ γὰρ 
οὐδ᾽ ὅμοιος ἦν ἔχοντι; Ἀυξ ἐπ ΒῚΥ 60} 
Ἰαϊδοπϑ 1 ὅπὰ ἐπδὲ [1.1 δθδὲ ΜΒΆ. ἢδνο 
οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ὅμοιος ἦν ἔχοντι. 

Τὸν μὲν δὴ σὲ καὶ ἐμέ] 866. ποίθ οῃ 
30, Β. ΤῸ δεῖς] Πού δδ5 ἃ ἀθρτθ- 
εἰδίίη οὔδει. [{ 85, ἰ8 ἔδοί, ἐδ ἔθγοθ 
οὗ ἰυγηΐπρν ἴδ6 βγϑὲ δῃὰ βϑοοῃᾶ ῬθυύΒοΒ 
ἰηίο ἃ {πἰτὰ, ΟΥ ἸΏΟΓΘ ὈΤΟΡΘΕΙΥ 50}}}, οὗ 
ΒὈΞίγδοιηρ ἴη6 ἱηάϊν᾽ τι] ἔγοτῃ 5 ρ67- 
ΒΟΒΒΙΣΥ, δηα ἸΒ ΚΠ 8 ἸΗ6γ6 δοπιεδοάν 
οὗ δῖτω. 

[καὶ τὸ καθαρόν! ἸΤΒεβθ υγογὰβ δθ 
δρυτίοαβ. ΕὟΣ βέβαιον σδποί 6 56- 

περὲ τὰ τοιαῦτα κάλλιστα ἀρ᾽ 
ἀπονέμειν; 

Οὐκοῦν νοῦς ἐστὶ καὶ φρόνησις ἅττ᾽ ἂν τις͵ τιμήσειε Ὁ 

Ραγαϊοὰ ἔγοτιυ ἀληθές, δίποθ (89 νεδηΐ 
οὗ ὑγ [ἢ ἴῃ ῬΌΥΒΙ0ΔΙ Κηον]θαχο ᾿85 θθθἢ 
ἀροϊαγοὰ ἴο δυῖβθ ἔσοϊω [88 ἰὨ5 Δ ὈΠΙΥ 
οὗἨ ἰδὸ ομήοοϊβ. Αγαΐμῃ χαϑαρὸν 18. 80 
ὨΘΑΙΪΥ [Π6 βδχηθ ἃ8 εἰλιχρινὲς ἐπαΐ 1 
οουὰ ποῖ ΟΟΟῸΣ Ὁπ16865 ἴῃ Οσἷ086 Ἀτοχὶ- 
ΤΩ ἴο ἰΐ, δηὰ [μ6 ΟὨΪῪ ρ]8δ6θ ἔοτς εἶἷλι- 
κρινὲς ἰ5. [δὲ πο ἴδ οοοαρίθα 85 8 
φιλὶ γ ἀοἀποοὰ ἔγοτηω πὸ οἵμοῦ ἵτο; 
Ἀμὰ 85 τὰ ἀεὶ---σαύτως ἈΠΒΉΤΟΣ ἴο 
βέβαιον δΔηὰ ἀληϑές, 80 ἀοε5 ἀμικτό- 
τατα ΒΏΒΥΓΟΥ ἴο εἰλικρινές. 

[δεύτερο9}] ΤΩ6 Ζατίο Ἑαϊίοτβ πᾶνϑ 
ομδηροὰ (πΐ8 ἱπίο δευτέρως, το 15 
αἱ θδδὲ τόσο γδϊοηδὶ (ἢ λη (81 δυπι 8 
ἀοΐοῃοοθ οὗ 1 88 8 Ῥδυθῃςῃθ [168] Ῥτουθγ Ὁ 
τὺ πλοῦς ππἀογείοοα. [1 15 ἱπογοάΐ Ὁ] 
ἐπδὲ ΡΙΔῖο 5βοι]ὰ τρᾶκο ἔπνγο δεύτερα ἴο 
0Πη6 δηὰ ἴΠ6 ϑδπὸ “γεῖ. [Ιξ 9. ΤΠ ΓΟΙΌΣΘ 
ἃ δβίο οἵ ἰἶπ ἴο ϑπαῦϊγο ἤονν δεύτε- 
ρος Φουα Ὀ6 οοτγθοῖθα. 

ἅττ᾽ ἄν] ΤῊΘ οοπηπιοη τοδαΐηρ ἰ5 ᾶ 
Υ ἄν. Ἰὰὶ ἰ6 εονίάοπξ ἰπαὶ ἐπὶ ἰδ 0 
Ῥίδοθ ἴθὸγ γε. μη οοπδιβίου ὈΘΕΘΘΗ 
μ0 ἴτγο ταδάϊηρβ 15 οὐἠἨ Ὑϑεὺ ἐγοαιθεΐ 
ΟΟΟΘΌΣΓΘΏΟΒ, 
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ΣΩ,. Ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐν ταῖς περὶ τὸ ὃν ὄντως ἐννοίαις ἔστιν 

ἀπηκριβωμένα ὀρϑῶς χείμενα καλεῖσϑαι. 
ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὗν. 

ΣΩ, Καὶ μὴν ἃ γ᾽ εἰς τὴν κρίσιν ἐγὼ τότε παρεσχόμην, 
οὐχ ἄλλ᾽ ἐστὶν ἢ ταῦτα τὰ ὀνόματα. 

ΠΡΩ. Τί μήν, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ, Εἶεν" τὸ μὲν δὴ φρονήσεώς τὸ καὶ ἡδονῆς πέρι πρὸς 

Ἑ τὴν ἀλλήλων μῖξιν εἴ τις φαίη καϑαπερεὲὶ δημιουργοῖς ἡμῖν, 
ἐξ. ὧν ἢ ἐν οἷς δεῖ δημιουργεῖν τι, παρακεῖσϑαι, καλῶς ἂν τῷ 
λόγῳ ἀπεικάζοι. 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα. 
ΣΩ. Τὸ δὴ μετὰ ταῦτ᾽ ἀρ᾽ οὐ μιγνύναι ἐπιχδβιρητέον; 
ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ, Οὐκοῦν τάδε προειποῦσι καὶ ἀναμνήσασιν ἡμᾶς αὖ 

Ά 2 ΄ ΒΑ ,᾿ 
τοὺς ὀρϑότερον ἂν ἔχοι,--- 

ΠΡΏ.. Τὰ ποῖα; 

ΣΩ. Ἵ χαὶ πρότερον [ἐμνήσϑημε»" εὖ δ᾽ ἢ παροιμία δο- 

'"πολεῖν τῷ λόγῳ δεῖν. 
ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ. Φέρε δὴ πρὸς Διός" 

λεχϑέντα ῥηϑῆναι. 
ΠΡΩ. Πῶς; 

60 κεῖ ἔχειν, τὸ καὶ δὲς καὶ τρὶς τό γε καλῶς ἔχον ἐπανα- 

- 4 «. Ά ’ 
οἶμαι γὰρ οὕτω πως τα τότε 

ΣΩ. Φίληβός φησι τὴν ἣ ἡδονὴν σχοπὸν ὀρϑὸν πᾶσι ζώοις 
γεγονέναι καὶ δεῖν πάντας τούτου στοχάζεσϑαι, καὶ δὴ καὶ 

2 Α - Σ 4 Ύ ’ Α ,»}) »ν» ) , 
ταἀγαϑὸν τοῦτ᾽ αὐτὸ εἶναι ξύμπασι, καὶ δὺ ονόματα, ἀγαϑὸν 

Ταῦτ᾽ ἄρ᾽ κ, τι ὁ.) ΑἸΙΒουρ ἢ πο 
τοδάϊην οἵὐἠἨ ἁ ἰμὶθ ρῥδ558ρθ δ88 Ὁθ6Π Ἀ7Ὸ0- 
πουῃορα ἰο Ὁθ νεγέδδίπια, γοὺ 85 (ῃ9 
ΔΌΓΒΟΥΪΥ Ὑ|Ὸ δίδίθβ (π5 δ᾽45 υ5 ἰδ Κθ 
ἐστὶ χαλεῖσϑαι ἰοροίπον (6 τὴδα μοῖ- 
8805 (μἱηἰκίηρ οὗ ἔστι χαλεῖν) δηὰ (8118 
δίγδηρο δία δῦοαὶ ἀπηχριβωμένα δὰ 
ἕννοιαι, τὸ ὀδηποῖ ἴμτονν οδ' 811 5αβρί- 
οἷομ οὗ ἰΐ5 πηϑβουπάποθβ. " ἀπηχρι- 
βωμένα οουἹὰ ταϑδλῃ ἀοσμγαέεῖν ργουεᾶ 
ο δὲ (ποὶ αοοιναξοῖν πιααε) ἰπογθ τγουἹὰ 
Ὧθ ϑοῖῃθ μδηᾶΐο ἴοῦγ ἰὴ ἰηβηΐἑνο χα- 
λεῖσϑθαι. Βυὶ 45 [18 οδηποῖ Ὀ6, διὰ 
ἸΚονγῖδθ ἴον οΟἴἶοΥ γϑοϑϑοηβ, Ἡδος χοοᾶ 

ΒΘΠΟΪΔΥΒ νῷ} τϑϑάϊ]ν ἄϊβοοσω, 1 δ ᾿ῃ- 
οἰϊποὰ ἰο τοδλὰ ἔστω ἀπηχριβωμένως 
χείμενα χαλεῖσϑαι. 

ἐξ ὧν ἣ ἐν οἷς) Το δγδί ἰ8 ἔμ τηδίο- 
τἶδὶ, οομδίἀογοα 85 ἃ κὶπὰ οὗ βϑοοῃπάδυυ 
6856, οεξ 07 ὐὐέολ, μΐπρ9 ἀσὸ ρχγοἀποορά: 
ἐδ Βοοοῃᾷ, [δθ βᾶ1η6 τηδίθσα] σοί αγοὰ 
85 ἴμ6 δυϊείαποο ἐπ τοὐέολ [6 ΤΟΣ Κη δ 
γ6811808 Ηἷδ5 δ.τί. 

[ἐμνήσθημεν] ΤῊ ἴθ 8 δαρρ!οτηθηί 
οΥρ δι τὶ δοθ οὴθ πσῖο ἀἱϊὰ 
Ὡοΐ 506 [δὶ [86 νΙῸΒ ἴο 80 ππἀογεύοοα 
8γὰ εἴπομεν χαὶ ἀνεμνήσαμεν ἡμᾶς αὖὐ- 
τούς. 
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χαὶ ἧδύ, ἑνί τινι [χαὶ φύσει μιᾷ] τούτῳ ὀρϑῶς τεϑέντ᾽ ἔχειν. 

Σωκράτης δ᾽ ἕν μὲν οὔ φησι τοῦτ᾽ εἶναι, δύο δὲ καϑάπερ τὰ 

ὀνόματα, καὶ τό τ᾽ ἀγαϑὸν καὶ τὸ ἧδὺ διάφορον ἀλλήλων φύ-- 

σιν ἔχειν, μᾶλλον δὲ μέτοχον εἶναι τῆς τοῦ ἀγαθοῦ μοίρας τὴν 

φρόνησιν ἢ τὴν ἧδονήν. οὐ ταῦτ᾽ ἔστι τε καὶ ἢν τὰ τότε λεγό- 

μενα, ὦ Πρώταρχε; 
ΠΡΩ. Σφόδρα μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τόδε καὶ τότε καὶ νῦν ἡμῖν ἂν ξυνομο- 

λογοΐτο,--- 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Τὴν τἀγαϑοῦ διαφέρειν φύσιν τῷδε τῶν ἄλλων; 
ΠΡΩ. Τίνι; | 

ΣΩ. ὯΩ, παρείη τοῦτ᾽ ἀεὶ τῶν ζώων διὰ τέλους πάντως 
καὶ πάντῃ, μηδενὸς ἑτέρου ποτ᾽ ἔτε προσδεῖσϑαι, τὸ δ᾽ ἵχα- 
γὸν τελεώτατον ἔχειν. οὐχ οὕτως; 

ΠΡΩ. Οὕτω μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τῷ λόγῳ ἐπειράϑημεν χωρὲς ἑκάτερον ἕχα- 

τέρου ϑέντες εἰς τὸν βίον ἑχάστων, ἄμικτον μὲν ἡδονὴν φρο- 
γήσει, φρόνησιν δ᾽ ὡσαύτως ἡδονῆς μηδὲ τὸ σμικρότατον 
ἔχουσαν; 

ΠΡΩ. Ἣν ταῦτα. 

ΣΩ. μῶν οὖν ἡμῖν αὐτῶν τότε πότερον ἱκανὸν ἔδοξεν ὮὉ 
εἶναί τῳ; 

ΠΡΏΩ. Καὶ πῶς; 

ΣΩ. Εἰ δέ γε παρηνέχϑημέν τι τότε, νῦν ὁστισοῦν ἐπανα- 
λαβὼν ὀρϑότερον εἰπάτω, μνήμην καὶ φρόνησιν καὶ ἐπιστήμην 
καὶ ἀληϑὴ δόξαν τῆς αὐτῆς ἰδέας τιϑέμενος, καὶ σκοπτῶν εἴ 
τις ἄνευ τούτων δέξαιτ᾽ ἂν οἱ καὶ ὁτιοῦν εἶναι ἢ γίγνεσθαι, 
μὴ ὅτι δή γ᾽ ἡδονήν, εἴϑ᾽ ὡς πλείστην εἴϑ᾽ ὡς σφοδροτάτην, 

Β 

σ 

[καὶ φύσει μι4}}] ΤΏδ56 τγογὰ8. τ ΐος 
βοραγαίθ τινὶ ἔγοπι τούτῳ δηὰ 1ϑᾶνϑ ἐνὶ 
πἰθθπουαϊ 4 ποῦ οσχργθϑβοὰ οὐ ἱτρ] 
ἴὴ ἰοδὴ ρου, δηὰ δδὺ ποίπἷηρ ἸΏΟΤΘ 
ἴδῃ νδδὶ ἰ5 8614 ἴῃ ξνί τινι τούτῳ, δτὸ 
Δ ονἱάδης οοηϊεί δυο οὗὁὨ ϑοῖθ ἐπι- 

ἕν μὲν οὔ φησὶ] Τῆο βογὶθα δ858 ἮθτΘ 
οοπέουπαοα [Π6 ογαΐη 8} διὰ {πΠ6 οδγάϊηδ] 
παθόν, οι οὗ τ ΐοῖ δ τε οπ' ἢ 

[πΠ8 581ὴ6 ὁοηρθηδίθτη. ἀ τῦθ8 ΤἈΊΚΘῺ ΓῸΓ 
πρῶτον, το ἰδ ἴῆ Δ] ἐπ Βοοῖκβ, δυΐ 
ἱξ γγδβ πιϑδῃῖ [ὉΣ ἕν δ8 15 ῃ͵δίη ἔγοῃι 
1η6 διε οδὶ5 ἕν μὲν οὐ, δύο δέ. 

ἐπειράθημεν.---θέντεεξ "6 πιαάε ἐδε 
ἐασρενέριεπξ 9") ρἱαοίπο, ἃς. ΙΑΙΡ δῦσα 
ΘΟΙΡΑΓΟΘ ἰδ6 Θχργοϑϑῖομ 564 ΔΌΟΥΘ, 
(21, 4) ἐν σοὶ πειρώμεϑα βασανίζοντες 
ταῦτα. 

μὴ ὅτι δή γ᾽ ἡδονήν] ΤῊΝ Τοτίπαϊα 
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εἰ μήτ᾽ ἀληϑῶς δοξάζοι χαίρειν, μήτε τὸ παράπαν γιγνώσκοι 
Ἑ τί π΄στε πέπονθε πάϑος, μήτ᾽ αὖ μνήμην τοῦ πάϑους μηδ᾽ 

ὁντινοῦν χρόνον ἔχοι. ταὐτὰ δὲ λέγω χαὶ περὶ φρονήσεως, εἴ 
τις ἄνευ πάσης ἧἥδονῆς καὶ τῆς βραχυτάτης δέξαιτ᾽ ἂν φρόνη-- 
σιν ἔχειν μᾶλλον [ἢ μετά τινων ἡδονῶν] ἢ πάσας ἡδονὰς [χω- 
οὶς φρονήσεως μᾶλλον Ὦ] μετὰ φρονήσεως αὖ τενός. 

ΠΡΩ. Οὐκ ἔστιν, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ ταῦτά γε 
σολλάκις ἐπερωτᾶν. 

61 ΣΩ. 
) - αν 

Οὐκοῦν τὸ γε τέλδον καὶ πᾶσιν αἱρετὸν χαὶ τὸ πα»ν- 
, » δ γ)Ὸ) ἫΝ ’ Ρ 

τάπασιν ἀγαϑὸν οὐδέτερον ἂν τούτων δίη. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἂν; 
ΣΩ. Τὸ τοίνυν ἀγαθὸν ἤτοι σαφῶς ἢ καί τικα τύπον αὐ- 

τοῦ ληπτέον, ἵνα, ὕπιδρ ἐλέγομεν, δευτερεῖα ὅτῳ δώσομεν ἔχωμεν. 

ΠΡΩ. Ὀρϑότατα λέγεις. 
3 “ 

ΣΩ, Οὐχοῦν δδὸν μέν τιν᾽ 
ΠΡΩ. Τίνα; 

ΣΩ. Καϑάπερ εἴ τίς τιν᾽ 

ἐπὶ τἀγαϑὸν εἰλήφαμεν. 

ἄνϑρωπον ξητῶν τὴν οἴχησιν 
Β πρῶτον ὀρϑὼῶς, ἵν᾽ οἰκεῖ, πύϑοιτ᾽ αὐτοῦ, μέγα τι δή που πρὸς 

τὴν εὕρεσιν ἂν ἔχοι τοῦ ζηεουμένου. 
ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Καὶ νῦν δή τις λόγος ἐμήνυσεν ἡμῖν, ὥσπερ καὶ κατ᾿ 
ἀρχάς, μὴ ζητεῖν ἐν τῷ ἀμίκτῳ βίῳ τἀγαθὸν «ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
μιχτῷ. 

ΠΡΩ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ἐλπὶς μὴν πλείων ἐν τῷ μιχϑέντι καλῶς τὸ ζητού-- 
μενον ἔσεσϑαι φανερώτερον ἢ ἐν τῷ μῆῇ. 

ΠΡΩ. Πολύ γε. 
ΣΩ. Τοῖς δὴ ϑεοῖς, ὦ Πρώταρχε, εὐχόμενοι χεραννύωμεν, 

Οσσυτβ 'ἰπ ΒΘΨΟΤΑΙ Αἰἰΐο τσίίογβ, Ρ]αίο 
διὰ ΟΣ ϑμΌρΒοα ΒΟ  ἴη658 [180 ΤΆΘΓΘΙΥ 
μὴ ὅτι δηὰ βοπιβίϊτηθββ. δὰ δὴ ΟἾΪΥ. 
1π {Π6 ὁ4868 ὙΠΘΙΘ γε 15 ἀρὰ, ἐξ ἰ8 ἑοαπὰ 
Βοιηθίϊηιοβ Ὀθίοσο δή, δοτιηθίλιηθβ δ 16 
ἴ., Οὐοτήραγο [18 ρδϑβϑδρθ πῖτἢ ΟὯΘ ἰῃ 
Τοιηοϑίἢ. αραϊηδὲ Οοποη, μὴ ὅτι γε δή, 
διὰ ἩΪῈ ὁπ ἱπ Ῥοϊέξέσιιδ, μιὴ ὅτι δὴ 
βασιλεῖς γε. 

[ἢ μ. τ. ἡδονῶν]] 1 Ὀγδοῖκοὶ (86 ἰῃ- 
ΒΟΥ ΠΟ 5 ΜΙΘΝ ΙΏΔΚΘ ΠΟΏΒΘη86 οὗ 8 

ᾳυδδου ρᾷΐ ὈΥ Ῥ]αίο τ 86 υἱτηοβὲ 
δΌΠοῖγ. [1 [86 νογὰβ ρσίνοη ἴο Ῥτο- 
ἴδγομυβ, 16 ραγὶ πῃ ΐοῖ ῬΌΓΡΟΣΙΒ 0 Ὀ6 
126 ΔΙΗΒΟΥ ἰδ 50 ΒΏΒΥΟΥ δἱ 81}; δρᾶ 
.)1ῖ9 οὈ͵θοίίζοῃ ἴἰο [Π6 τορο του οὗ [88 
ᾳιαοϑίϊοῃ Ἰοοκα ᾿ἰκὸ δὴ δάάϊου 6οῃ- 
ἰγϊνοα ἴο τηδδὶς ἃ ΘΟΣγχυρί βϑηίθῃσθ. Ρτο- 
ἰδ ΡΟ 5᾽ ΔΗΒΊΓΟΣ ουρ)ιὶ ἴο Ὀ6 ἔστι ταῦτα; 
οΥ ἴῃ οἶμον πογὰβ οὐκ ἔστιν ἄλλ᾽ οὐδὲν 
ἢ ταῦτα γε. 
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εἴτε Διόνυσος εἴϑ᾽ Ἥφαιστος εἴϑ᾽ ὅστις ϑεῶν ταύτην τὴν τι- Ο 
μὴν εἴληχε τῆς συγκράσεως. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Καὶ μὴν ἡμῖν χαϑάπερ οἰνοχόοις τισὶ παρεστᾶσι κρῆ- 

γαι, μέλιτος μὲν ἂν ἀπειχάζοι τις τὴν τῆς ἡδονῆς, τὴν δὲ τῆς 

φρονήσεως νηφαντιχὴν χαὶ ἄοινον αὐστηροῦ καὶ ὑγιεινοῦ τινὸς 
ἕδατος᾽ ἃς προθυμητέον ὡς κάλλιστα συμμιγνύναι. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Φέρε δὴ πρότερον" ἀρα πᾶσαν ἡδονὴν πάσῃ φρονή- Ὦ 

σει μιγνύντες τοῦ καλῶς ἂν μαλιστ᾽ ἐπιτύχοιμεν; 
ΠΡΩ. Ἴσως. 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἀσφαλές" ἢ δ᾽ ἀκινδυνότερον ἂν μιγνύοι- 
μεν, δόξαν μοι δοχῶ τιν᾽ ἀποφήνασϑαι ἄν. 

ΠΡΩ. «““ξἕἔγε τίνα. 

ΣΩ. ἫΝ ἡμῖν ἡδονή τε ἀληθῶς, ὡς οἰόμεϑα, μᾶλλον ἕτέ- 
ρας ἄλλη, καὶ δὴ καὶ τέχνη τέχνης ἀκριβεστέρα; 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οἵ; 

ΣΩ. Καὶ ἐπιστήμη δὴ ἐπιστήμης διάφορος, ἧ μὲν ἐπὶ τὰ 
γιγνόμενα καὶ ἀπολλύμεν᾽ ἀποβλέπουσα, ἣ δ᾽ ἐπὶ τὰ μήτε 
γιγνόμενα μήτ᾽ ἀπολλύμενα, κατὰ ταὐτὰ δ᾽ ὡσαύτως ὄντ᾽ ἀεί. Ἑ 
ταύτην [εἰς τὸ ἀληϑὲς] ἐπισχοπούμενοι ἡγησάμεϑ᾽ ἐκείνης ἀλη- 
ϑεστέραν εἶναι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς. 

ΣΩ. Οὐκοῦν [εἰ] τἀληϑέστατα τμήματα ἑχατέρας ἴδωμεν 
πρῶτον ξυμμίξαντες, ἀρ᾽ ἱκανὰ ταῦτα ξυγκεχραμένα τὸν ἀγαπη- 
τότατον βίον ἀπεργασάμενα παρέχειν ἡμῖν, ἢ τινος ἔτι τεροσ- 
δεόμεϑα καὶ τῶν μὴ τοιούτων. 

ΠΡΩ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ δρᾶν οὕτως. 82 

ΣΩ. Ἔστω δή τις ἡμῖν φρονῶν ἄνϑρωπος αὐτῆς πέρι δι- 
καιοσύνης, ὃ τι ἔστι, χαὶ λόγον ἔχων ἑπόμενον τῷ νοεῖν, χαὶ 

παρεστᾶσι κρῆναι) ὙΥ ἸΠΟΪκ ΘΙ πιδηπ, ἐῃ 
τὶ" Ῥχοίδοθ, οὔϑογυϑ [δὲ [18 15 δΔῃ 8|1ὰ- 
βίου ἴο 116 ᾿ἰθαιΐοηδ ἱπ ΠΟΏΟΌΣ οὗ {π0 
Ἑυμηθηΐϊὰθ5 δηὰ οἵμον αἀἰνίηἰτθ5, ποθὴ 
οομ 556 οὗἩἉ τυδίου δπᾶὰ ΒΟΏΘΥ. ΟΟΌΡΔΓΘ 
ΖΈ Ξε. ξωπ. 101, ϑὅόρῃ. Οὐ ά, Οοἷ. 100 
δὰ 4171, τι [86 ϑΒο)} 148. 
Ἣν ἡμῖν] 1 Ιεδνὸ {μῖ8 ῥϑββαβθ ἴῃ 8 

οὐτγαρί 5Ξἰαἴθ. ὡς οἰόμεϑα ἰδ αυΐίο Βορο6- 

1.88, δὰ τὸ ἢΑνΘ ποίδίης ΕΘΥΘΌΥ ἰο 
ἀοςίἀθ οὔν οἰοίςθ Ὀοίνγοοη ἀληθῶς τοι- 
αὐτὴ μᾶλλον ΟΥ̓ ((οἸ]ονίπρ [16 Βοάϊοίδη 
ΠΟ Ομλἱ8 μᾶλλον), ἀληϑεστέρᾳ ἄλ- 
λης ἄλλη. 

Οὐκοῦν [εἰ] τἀληθέστατα) 1 πδανθ 
Ὀγδοκοίοα εἰ δηὰ οἰιδηροὰ ἴδοιμεν ἰηίο 
ἴδωμεν. 
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δὴ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν ὄντων ὡσαύτως διανοού- 
μενος. 

ΠΡΩ. Ἔστω γὰρ οὖν. 
ΣΩ. 46 οὖν οὗτος ἱκανῶς ἐπιστήμης ἕξει, κύκλου μὲν καὶ 

σφαίρας αὐτῆς τῆς ϑείας τὸν λόγον ἔχων, τὴν δ᾽ ἀνθρωπίνην 
ταύτην σφαῖραν καὶ τοὺς κύκλους τούτους ἀγνοῶν, καὶ χρώς- 

Β μενος ἐν οἰχοδομίᾳ Τκαὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως κανόσι χαὶ τοῖς 
χύχλοις; , 

ΠΡΩ. ΤΙελοίαν διάϑεσιν ἡμῶν, ὦ Σώκρατες, ἐν ταῖς ϑείαις 
οὖσαν μόνον ἐπιστήμαις λέγομιδν. 

ΣΩ, Πῶς φής; ἢ τοῦ ψευδοῦς κανόνος ἅμα καὶ τοῦ χύ- 

κλου τὴν οὐ βέβαιον οὐδὲ καϑαρὰν τέχνην ἐμβλητέον κοινῇ καὶ 
συγκρατέον; ! 

ΠΡΩ. ᾿ΑἸναγκαῖον γάρ, εἰ μέλλει τις ἡμῶν καὶ τὴν ὁδὸν 
ἑκαστοτ᾽ ἐξευρήσειν οἴκαδε. 

ΣΩ. Ἦ καὶ μουσικήν, ἣν ὀλίγον ἔμπροσϑεν ἔφαμεν, στο-- 

Ο χάσεώς τε καὶ μιμήσεως μεστὴν οὖσαν, καϑαρότητος ἐνδεῖν; 

ΠΡΩ. ᾿ΑἸναγκαῖον φαίνεται ἔμοιγε, εἴπερ γ᾽ ἡμῶν ὃ βίος 
ἔσται χαὶ ὁπωσοῦν ποτὲ βίος. 

ΣΩ. Βούλει δῆτα, ὥσπερ ϑυρωρὸς ὑπ᾽ ὕχλου τις ὠϑού- 

μενος καὶ βιαζόμενος, ἡττηϑεὶς ἀναπετάσας τὰς ϑύρας ἀφῶ 
πάσας τὰς ἐπιστήμας εἰσρεῖν, καὶ μίγνυσθαι ὁμοῦ καϑαρᾷ τὴν 
ἐνδεεστέραν; 

ΠΡΩ. Οὔκουν ἔγωγ᾽ οἶδα, ὦ Σώκρατες, ὃ τί τις ἂν βλά- 
πτοιτὸ πάσας λαβὼν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, ἔχων τὰς πρῶτας. 

ΣΩ. ΜΜεϑιῶ δὴ τὰς ξυμπάσας ῥεῖν εἰς τὴν τῆς μήρου 
καὶ μάλα ποιητικῆς μισγαγχείας ὑποδοχήν; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Μεϑεῖνται. καὶ πάλιν ἐπὶ τὴν τῶν ἡδονῶν πηγὴν 

οἷς γὰρ διενοήϑημεν αὐτὰς μιγνύναι πρῶτον, τὰ τῶν 

"}) 

, 
τ 50». 

αυοδῦσῃ, τῦὸ ταῖρης τοδὰ ὁμοίοις, δπᾶ 
οὔ χαί: “είπο, ἴα διιιϊαΐπο απαᾶ ἐπ 
οὐδεν ἐλέποδ, ραϊξονηδ ἴδε ἐΐλε οἱγοῖδε, 
ἢ.6. αϊν.η6.᾽ 

καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως] ΜΔΩΥ͂ ποίο8 
δνα Ὀθοη Ἡχϊ θη ἴῃ ἀδίεμοθ δῃᾶ θχ- 

ΡΙδηδίίοη οὐὁἁἨ ἴπ989 Ῥγογάβ. [{ ΤΟΥ 8Γ0 

ςογτθξῖ, νγὸ τημδὺ τπιπἀοτβίδηα ὈΥ ἴΠΘΩΩ, 

ἰδίῃ οἱδον ραϊξεγη ἤρωγεθ ἔπ ἐῆδε βαπιά 

πιαπηον αϑ ἰΐδς οἱγοῖεδ. ΟὈΤΆΡΑΓΘ ὈΘΙΟΥ͂Ν, 

ταὐτὸν καὶ ἀλήϑεια, ἐδλέ δαπι αϑ ἐγ. 
Βυϊ 858 ἰξ 185. ποῖ [Π6 ΤΩΒΏΠΘΙ ΟΥ̓ υδίηρ; 

Ῥυΐ 180 {πΐἰπρ8 υϑοα, τ ἢ Δ΄ΛΘ ὮΘΤΘ ἴῃ 

μισγαγκεία 4) Ησοπι. 7]. 4. 452, Ὡς ὅτε 
χείμαρροι, ποταμοὶ χατ᾽ ὄρεσφι ῥέοντες 
ΑΝ “μισγάγχειαν συμβάλλετον ὄβριμον 

ὡρ 
οἷς γὰρ διενοήθημεν)] 1 ἰΒ ναῖη [0 
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ἀληϑῶν μόρι᾽ οὐκ ἐξεγένεϑ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ διὰ τὸ πᾶσαν ἀγα- 
πᾶν ἐπιστήμην εἰς ταὐτὸν μεϑεῖμεν ἀϑρόας καὶ πρόσϑεν τῶν 
ἡδονῶν. 

ΠΡΩ. ᾿Αληθέστατα λέγεις. 
ΣΩ. “Ὥρα δὴ βουλεύεσθαι νῷν καὶ περὶ τῶν ἡδονῶν, πιό- 

τερα καὶ ταύτας πάσας ἀϑρόας ἀφετέον ἢ καὶ τούτων πρώτας 
μεϑετέον ἡμῖν ὅσαι ἀληϑεῖς. 

ΠΡΩ. Πολύ τι διαφέρει πρός γ᾽ ἀσφάλειαν πρώτας τὰς 
ἀληϑεῖς ἀφεῖναι. 

ΣΩ. μΜεϑείσϑων δή. τί δὲ μετὰ ταῦτα; ἄρ᾽ οὐχ εἰ μέν 
τινες ἀναγχαῖαι, καϑάπερ ἐχδὶ, ξυμμικτέον καὶ ταύτας; 

ΠΡΩ. Τί δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Τάς γ᾽ ἀναγκαίας δήπουθεν" εἰ δέ γε καὶ χκαϑάπερ 
τὰς τέχνας πάσας ἀβλαβές τε καὶ ὠφέλιμον ἦν ἐπίστασϑαι 68 

διὰ βίου, καὶ νῦν δὴ ταὐτὰ λέγομεν περὶ τῶν ἡδονῶν, εἴπερ 
πάσας ἡδονὰς ἥδεσθαι διὰ βίου συμφέρον ϑ᾽ ἡμῖν ἐστὶ καὶ 
ἀβλαβὲς ἅπασι, πάσας ξυγκρατέον. 

ΠΡΩ. Πῶς οὖν δὴ περὶ αὐτῶν τούτων λέγωμεν; καὶ πῶς 
ποιῶμεν; 

ΣΩ, Οὐχ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, διερωτᾶν χρή, τὰς ἡδονὰς 
δ᾽ αὐτὰς καὶ τὰς φρονήσεις, διαπυνϑανομένους τὸ τοιόνδ᾽ ἀλ- 
λήλων πέρι, .--- 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Ὦ φίλαι, εἴϑ᾽ ἡδονὰς ὑμᾶς χρὴ προσαγορεύειν εἴτ᾽ 
ἄλλῳ ὁτῳοῦν ὀνόματι, μῶν οὐκ ἂν δέξαισϑ᾽ οἰκεῖν μετὰ φρο- 

Β 

ἸΟΟΙ͂ [ῸὉΓ ΒΔΏΥ ΘΟἤΘΓΘΠΘΘ ἰῃ {πΠ18 ρα 5βδβθ 
80 ἸοῃΡ 88 ἯῪκΉ τοίδίη ὡς γάρ. ΤῈ6 
8686 Τοαυΐγοβ οἷς γάρ. ΖΦῸΡ ἐλε ρανίϑ8 
ΟΥΓ ἐδλε ἔγωμξ δοϊθηοδδ, ιοδᾳ ιολιοδ, τος 3 γ8ὲ 

τηἶχ ἴῃ6 ΠΘΟΘΒΒΑΥΤΥ ὉΪΘΆΒΌΤΟΒ᾿᾽" 01 566 
Ὧ0 ΟὈ͵θοίίοη." “1 ῥγϑβϑθμπηβ γοῦ ἀ0 ῃοΐ, 
1 ΠΟΥ 8΄6 Ὠθοθϑϑαῦυ. ὁ ΤῊΪ8 ὙΑΥ οὗἁ 
ἰαυρηΐηρ δἱ [80 ἀποϑίίϊοη δηἃ δηβῦνοῦ, 

Τγοροδοά ἰο πιϊπρῖὶς ἐδέπι, ττεγ6 ποὲ ϑυ- 
)οίοηξ 7ογ τ|8' 1 Ὦδνο 8180 ομδηροαὰ [6 
ΡΟῖδσθ οὗ πρῶτον, ὙΒΙΘΒ σΟΤΩΤΙΟΗΙΥ͂ [0]- 
Ἰονγβ μόρια, ψΏΘΓα ἰδ 888 Π0Ὸ τηδϑηϊῃᾷ. 

Τὰς γ᾽ ἀναγκαίας δήπουθεν] ΤΉ 686 
ὙΟΤὰΒ ΔΙῸ ΟΟΙΩΣΏΟΙΪ,.. σίνθηῃ ἴο Ῥ͵ο- 
ἰγοθαβ, δαὶ ΕἸοΐυΝ δὰ Ἰοηρ Δ8Ὸ 
8660 ἐμαὶ ὑπο ν ὈδΙοηρ ἴο ϑοοδίθδ. ἵδη 
Ἠουϑᾶθ Γπουριῦ [6 βρυτίουβ. δ81Δ]]- 
Ὀαυτη ἀδέοπαβ ἰμθῖ οὨ ἴπ0 στουπὰᾶ δαὶ 
δήπουθεν ἐπ αδεευεγαπᾶο λαιᾶ ἑηζγε- 
4ιόηβ., Νοὸ ἀουδὲ; δι τ δὴ δρρδδὶ 
ἴο διοίμοσ ΤὉΣ ἢἰβ δ58θὴ. ὅδ᾽ 0 

Ῥ͵)ΔϊοηΒ Ῥ} 6 Όι15. 

8ἃ5 1 ΤΠ6γ6 οουἹὰ 6 ΔΗΥ͂ ἀποϑβίϊΐοῃ δρουῦϊ 
ἩΠδΐὶ Ὑγ͵ὰ8 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ, 185 αὐἰΐα ἱπ Ρ]αίο᾿ 8 
ΤΩΔΏΩΘΣΥ. ἴῃ [6 [0] ονγίηρ βϑηΐθηοο ΟὉ- 
Β6ΙνΘ [δ ΥΘΟΥΥ αγι δος Πηῖ8} οΥἨὨ 168 
ΔΉ μοβ8 ἴῃ δὴ ἐπυεγέεα ογάθσ. τέχνας 
πάσας --- πάσας ἡδονάς, ἀβλαβές τε χαὶ 
ὠφέλιμον τα συμφέρον τε χαὶ ἀβλαβές, 
ἐπίστασϑαι τε ἥδεσθαι. ΤῊ ΐ8 δῆονγβ Βονν 
4156 15 [Ὧ6 Βδρδοὶυ οὐ [ΠπΠοβ86 ὑγῇο 51η6]] 
ουδ 8ὴ ἱπέθγροϊδίουῃ ἤθτθ. [Ι͂ἢ Ρ͵ο- 
ἰΔΥΟΠα5᾽ ΔΗΒΟΥ, λέγωμεν τοῖθτβ ίο λέ- 
γομεν, δπὰ ποιῶμεν ἴο ξυγχρατέον. 

μετὰ φρονήσεως ἢ πάσης] ΤῊε ΒΟΟΚ8 

8 
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- «- ν ΟΥ̓ Α « 

γήσεως, ἢ ττάσης χωρὶς [τοῦ φρονεῖν); οἶμαι μὲν πρὸς ταῦτα 
Ύ τόδ᾽ αὐτὰς ἀναγχαιότατον εἶναι λέγειν, --- 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ, Ὅτι, καϑάπερ ἔμπροσϑεν ἐρρήϑη, τὸ μόνον καὶ ἔρη- 
2 Ν Ἵ , Ἅ 2 , , »)}).Σ» » 

μον [εἰλικρινὲς] εἴναί τι γένος οὔτε 7τανὺ τι δυνατὸν οὐε ὠφέ-- 
, Ὁ ς . .-» ὯΝ.» Ω32 ᾿ς ν 

σλιμον" πάντων γε μὴν ἡγούμεθα γενῶν ἄριστον ἕν ἀνθ᾽ ἑνὸς 
συνοιχεῖν ἡμῖν τὸ τοῦ γιγνώσχειν τἄλλά τε πάντα καὶ αὐτὴν 

Υγ Ἢ ς « ᾿ 2 ͵ ς-» 
αὖ τὴν ἡμῶν τελέως εις] δύναμιν ξχαστης. 

ΠΡΩ. Καὶ χαλῶς γ᾽ εἰρήκατε τὰ νῦν, φήσομεν. 
ΣΩ,. Ὀρϑῶς. πάλιν τοίνυν μετὰ τοῦτο, ἱτὴν φρόνησιν καὶ 

δ Σ 2 - - -“ τὸν νοῦν ἀνερωτητέον. ᾿“1ρ᾽ ἡδονῶν τι προσδεῖσϑ᾽ ἐν τῇ ξιγ- 
χράσει; φαῖμεν ἂν αὖ τὸν νοῦν τε καὶ τὴν φρόνησιν ἀνερωτῶν-- 
τες. Ποίων, φαῖεν ἂν ἴσως, ἡδονῶν; 

ΠΡΩ. ἘΕἰϊχός. 

ἢ ΣΩ, Ὁ δέ γ᾽ ἡμέτερος λόγος μετὰ τοῦτ᾽ ἐστὶν ὅδε. Πρὸς 
- - ' Σ } - 

ταῖς ἀληϑέσιν ἐκείναις ἡδοναῖς, φήσομεν, ἀρ ἔτι προσδεῖσϑ'᾽ 
-ν Ύ 

ὑμῖν τὰς μεγίστας ἡδονὰς ξυνοίχους εἶναι καὶ τὰς σφοδροτά-- 
Α » γ ’ - » ΕΣ ’ ’ 

τας; Καὶ πῶς, ὦ Σωώχρατες; φαῖεν ἂν, αἵ γ εμποδίσματά 
- Α ν μὴ 

τε μυρί᾽ ἡμῖν ἔχουσι, τὰς ψυχὰς ἐν αἷς οἰκοῦμεν ταράττουσαι 
[διὰ μανιχὰς ἥδονάς], καὶ γίγνεσϑαί τε ἡμᾶς τὴν ἀρχὴν οἱ ιὰ μανιχας ὨδΟνΑςΘῚ, 717 μας τῇ» ἀρχὴν οὐκ 
23 “- , Ι ) ς - ’ [4 Ἁ ’ 2 2 ’ 

Ἑ ἐῶσι τὰ τε γιγνόμεν ἡμῶν τέκνα ὡς τὸ πολὺ, δι ἀμέλειαν 

λήϑην ἐμποιοῦσαι, παντάπασι διαφϑείρουσιν; ἄλλας δ᾽ ἢδο- 
ν᾿ 2) ω.,Ὁ Ν Α Δ Ύ Ά , ς « Ἷ 

νὰς ἀληϑεῖς καὶ καϑαρὰς ἂς εἶπες, σχεδὸν οἰχείας ἡμῖν νό- 

πᾶν μ. φ. πάσης ἢ χωρὶς τοῦ φρονεῖν. 
ΤΏΘΣΤΘ β5θϑηϑ 20 ργοιπα ΤῸΣ [86 οὔΐβ- 
βίοῃ οὗ μᾶλλον ἴῃ δὴ ΟΥΪΏΑΙΥ ΡΓΟ80 
Ρδβϑᾶβζθο, διὰ [6 αἰζοιηρὶ δὲ υδυϊου ἴῃ 
φρονήσεως, τοῦ φρονεῖν, 58. ὙΘΥΥ͂ ΡΟΟΥ. 
ΝΟΣ 15 ἴΠ6ΓΘ ΒΗΥ͂ ἔδίῖγηθ85 ἴῃ [ἢ 6 Αἰτοῦ- 
ἠδίϊνο “ΟΣ ΠοΥ τ ἢ 411 οὐ τϊπουΐ δηγ᾽". 
ΕῸΓΣ [μ986 ΤΘΑΒΟῺΒ [πᾶν Ργοίδητοῦ μετὰ 
φρονήσεως, ἢ πάσης ὡρίς ἴῃ ἴπ6 
ποχὺ ῬΔΓΔΡΥΑΡΏ εἰλικρινὲς 8 ̓ οὈνου5]γ 
ΔΏ Ἰητογροϊδιίοῃ. 
αὐτὴν αὖ τήν] ΤῊΘ Μ55. Βᾶνθ Βοῖὴ8 

τὴν αὐτήν, ΟΥΒΘΙΒ αὖ τὴν αὐτήν. ΤΠ 
ΤΟΆΒΟΙ [ὉΥ [818 ΒΏΒΥΟΘΙ οὗ [86 Ρ]οαβυγοϑ 
58. [δὲ [ΠΟΥ ἱκ [παὶ πο ΔρΡγϑοΐδίοϑ 
106 παίπτα οὗἁἨ δδοῖὶ οὗ ἰπϑσβοῖνοα. Γᾶνο 
ἐπογοίοσο τυ ἴθ ἔχάστης δηᾶ σης ]]6ὰ 
εἷς. 

[τὴν φρόνησιν καὶ τὸν νοῦν ἀνερωτη- 

τέον]] ἘΠ σἜΡ 8] ἰ5 ῬΙδίΩΙγ ουἱ οὗ Κοορίης 
Ὑ ἢ φαῖμεν ἄν, Ἀπὰ ὈοΙἢ {π8 ταροϊτοη 
οὗ νοῦν χαὶ φρόνησιν, ΔηΔ 5111} τπογθ 
(16 τοοιιζά-δὲ νυϊοῖν ἴῃ ἐσα πιιιϑὲ αεἶ᾽", 
ᾳρ8 δβῆαϊί, δα, αδἰίπρ᾽, ἰβ ταοβὲ ΟἸΌτηΒΥ, 
Αποῖΐδοσ οοηοϊασῖνο σγοᾶβοη δβαϊπϑβί [6 
βοπυΐμθηθ88, οὗ {π686 νγογὰβ 18 (ὴ6 ρο- 
δἰου οὗ αὖ; ἴον ἴ᾽6 ορροβίϊΐοῃ ὄοοτη- 
ΤΩΘΏΟ065 δἰ πάλιν, δΔῃὰ {ποτ τῦῶ5 ποίῖσιρ 
ἴο Ργονθηΐ ἴμο ΔΌΛΟΣ Ὑυϊηρ τὴν φρό- 
νῆσιν αὖ χαὶ τὸν νοῦν. Βαΐξ {86 5᾿τρ]6βὲ 
Διρυχηοηΐ 8, ἰπδὶ 1 Ρ]αίο πδὰ πτἰξέθῃ 
τὴν φρόνησιν καὶ τὸν νοῦν ἀνερωτητέον, 
6 ποιὰ αν δὰ πο τηοῖδνο [ὉῸΓ τἀ- 
αϊηρ δηυίίηρ ὙΠδίον ΟΣ ἴο φαῖμεν ἄν. 

[διὰ μανικὰς ἡδονάς9}} ΤΉ ἶ5 15 πο ἀοι!δὲ 
ἃ ἴγιιθ οχρδηδίοι ; θυϊ το νου ]ὰ ΘΥΟΥ 
ἄγθαπι οὗ βδγίῃρ αἱ “ἡδοναὶ ταράττουσιν 
ἡμᾶς διὰ μανιχὰς ἡδονάς 
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μιξε, καὶ πρὸς ταῦταις τὰς μεθ᾽ ὑγιδίας χαὶ τοῦ σωφρονεῖν, 
. " ν , ’ 2 «- « ’ ω ,.3 { -- 2 , χαὶ δὴ καὶ ξυμπάσης ἀρετῆς, ὑπόσαι καϑάπερ ϑεοῦ ὀπαδοὶ 

᾽ σῳ ΄- »" γιγνόμεναι αὐτῇ ξυναχολουϑοῦσι πάντῃ, ταύτας μίγνυ" τὰς δ᾽ 
2 3 .- 

ἀεὶ μετ᾽ ἀφροσύνης καὶ τῆς ἄλλης κακίας ἑπομένας πολλή που 
Σ ’ - ΄-ε ΄ Ά ’ φο 2 ’ὔ 

ἀλογία τῷ νῷ μιγνύναι τὸν βουλόμενον ὃ τι καλλίστην ἰδόντα 
2 - - - 

καὶ ἀστασιαστοτάτην μῖξιν χαὶ κρᾶσιν ἐν ταύτῃ μαϑεῖν πει- 64 
“« ) ) ᾿Σ - 

ρᾶσϑαι, τί ποτ᾽ ἔν τ᾽ ἀνϑρώπῳ χαὶ τῷ παντὲ φ«έφικεν ἀγα- 
ει Δ « Ν 5» γ,ῶ0, 2» Ύ ’ , Ύ } 2 

ϑὸν καὶ τίν ἰδέαν αὐτὴν εἰναί ττοτε μαντευτέον. ἀρ᾽ οὐχ 
ἐμφρόνως ταῦτα χαὶ ἐχόντως ξαυτὸν τὸν νοῦν φήσομεν ὑττέρ 

.-Ρ ν 4 ) “. 2 - 

ϑ᾽ αὑτοῦ χαὶ μνήμης καὶ δόξης ὀρϑῆς ἀποχρίνασϑαι τὰ νὺν 

ῥηθέντα; 
ΠΡΩ. 

Σ ΠΙαντάτιασι μὲν οὗν. 

ΣΩ,. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τόδε γ᾽ ἀναγχαῖον, καὶ οὖκ ἄλλως ἄν 
» γ.2 Ὁ , 

σίοτξ γένοιτο οὐδ ἂν ἕν. 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 
2) ἂν - ΣΩ. Ὧη μὴ μίξομεν ἀλήϑειαν, οὐκ ἄν ποτε τοῦτ᾽ ἀληθῶς 

γίγνοιτο οὐδ᾽ ἂν γενόμενον εἴη. 
ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἄν; 
ΣΩ. Οὐδαμῶς. 

ταύτῃ, λέγετε σὺ τε καὶ Φίληβος. 
ἀλλ᾽ εἴ τινος ἔτι τιροσδεῖ τῇ συγχράσει 

᾿ " Α ᾿ Ν 

ἔμοὲ μὲν γὰρ καϑαπερεὶ 

κόσμος τις ἀσώματος ἄρξων χαλῶς ἐμψύχου σώματος ὃ νὺν 

λόγος ἀπειργάσϑαι φαίνεται. 

ΠΡΩ. Καὶ ἐμιοὲ τοίνυν, ὦ 

ταύτας μίγνν" τάς] ΑΙ] 5υρδοααυθοΐ 
Ἑαἴΐζογβ ἴδνὸ δαορίθα [15 ὈΣΠδὴΐ σου- 
ἡϑοἴατο οὗἨ αι Ηθυβᾶθ ἴὼγ ταύτας μι- 
γνύντας. 

καὶ τιν᾽ ἰδέαν αὐτήν] ΟΥ̓ [86 νατῖουϑ 
σἤδηροθ ΒΘΝ ταὶ Ὀ6 Ργοροβϑα ἴοσ 
[6 ΓΤΟΙΊΟΥ͂Δ] οὗ {π6 ἀἰβου υ το 818 
δοηΐθῃοθ Ῥγθβϑηΐβ, 1 {πη [η6 τηοϑί Ρτο- 
ῬΔΌΙ6 στοῦἹὰ θὲ χαὶ κατὰ τίν᾽ ἰδέαν αὖ- 
τὴν εἶναί ποτε μαντευτέον. Οοταραγα δ0- 
»λεεὶ, δὲ, Α. ὅσοι χατ᾽ εἴδη τὰ ὄντα 
κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντα εἶναί φασι. 

ἐχόντως ἑαυτόν] ΤΙ 8. ἃ Ρ]αγ Ια] 
ΔἸ] αϑἴοη ἰο 86 ρῆγαβθ νοῦν ἐγόντως. 

κόσμος τις ἀσώματος ἄρξων] δοοταῖθ8 
ΒΡοΔΚΒ οὗ [ἷβ8 ὑχοβϑϑηΐ δυριπιθηΐ (ὁ νῦν 
λόγος), 1πδῖ 15. [Ὡ6 Βρϑου]δίϊοη ΘΟΠΟΘΙΉ- 
ΣΏρ ΘΟΙὈἾΔΙΪΟἢ5 δηὰ τῆδλὶ δάτηϊ5 οὗ 
ἽΠΟΙΩ, 85 οοποϊαδοᾶ; δα σΘΟΙΏΡΑΓΘΒ ἴξ ἴο 

Σώχρατες, οὕτω λέγε δεδύχϑαι. 

186 ᾿ην 80} 186 ρον ὙΠΟ ογάθγβ [86 
του], Ὀθοδιι86 ἐξ 158 ΠΑΡΔΌ]6 οὗἉ γοραυϊαίίης 
ΤΩΔ} 5 16. Νοίμίηρ, σδῃ Ὧδ 510 ]6Υ ΟΥ 
ΟΙΘΑΓΟΥ [Β8η [8 ρᾶββδρα, δηὰ γχγοὶ ἴΐ 
[85 Ῥθθι ἰνίοϊοα ἰηΐο [Π6 τηοϑὲ δοβϑυγά 
ἔδποθϑ, ΒΘ 85 [Π6 20] ονίηρ : Πεδογρέα 
ἐδεὲ αὐλως πιΐαξιοηῖδ γαΐῖο, αἀἶφιις οϑβέεη- 
ϑιιγ φμόπαπι 6718 οἰεηιεπῖα 6886 ἀεδεαηΐ, 
ἴα υὐ τὸ πέρας, τὸ ἄπειρον, εἰ τὸ 
ξυμμισγόμενον ἐπ πιξαζίοπε ἐδία 7απε πίπο 
οοπϑριοϊαηδεγ. (τὸ ξυμμισγόμενον. ἔπ 
πιξωξίοπε, σουἹὰ ἱτρὶν {Ππᾶὶ τὸ ξυμ- 
μισγόμενον ἰδ ΒοχαθίΣμρ ἀἰΒογθηΐ ἔτοσι 
πιϊχῖϊο; Ἰὲ 80, 1Ὁ 5 τὸ ἄπειρον δῃὰ τὸ 
πέρας.) Απὰ δραίη: φμέρρε υοϊωρξαζιδ 
σοπδιϊηξ υοἰιεὶ σογριιδ, δβαρίεπίία τυεγῸ 
ψυχήν. ΟΥ̓́ 4}} [18 πιοίδρηγοῖοαὶ οοὉ- 
ὙὙΟῸὺ ποῖ ἃ 5ἴηρίθ {ῃγοδᾶ 6] 5 ἴὸ 
ΡΙΔΑῖο. 

8 
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σ ΣΩ, ᾿ρ᾽ οὖν ἐπὶ μὲν τοῖς τοῦ ἀγαϑοῦ νῦν ἤδη προϑύροις 
[καὶ] τῆς οἰκήσεως ἐφεστάναι [τῆς τοῦ τοιούτου) λέγοντες ἴσως 

ὀρϑῶς ἂν τινα τρόπον φαῖμεν; 

ΠΡΩ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. 

ΣΩ. τί δῆτ᾽ ἐν τῇ ξυμμίξει τιμιώτατον ἅμα καὶ μάλιστ᾽ 
αἴτιον εἶναι δόξειεν ἂν ἡμῖν τοῦ πᾶσι γεγονέναι προσφιλῆ τὴν 
τοιαύτην διάϑεσιν; τοῦτο γὰρ ἰδόντες μετὰ τοῦτ᾽ ἐπισχεψό- 
μεϑα, εἴϑ'᾽ ἡδονῇ εἴτε [τῷ] νῷ προσφυέστερον καὶ οἰχειότερον 
ἐν τῷ παντὶ ξυνέστηκεν. 

Ὥ ΠπΠΡΩ. Ὀρϑῶς: τοῦτο γὰρ εἰς τὴν χρίσιν ἡμῖν ἐστὶ ξυμ- 
φορώτατον. 

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ ξυμτιάσης γε μίξεως οὐ χαλεπτὸν ἰδεῖν 
τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν ἢ παντὸς ἀξία γίγνεται ἡτισοῦν ἢ τὸ παρά- 
σαν οὐδενός. 

ΠΡΩ. Πῶς λέγεις; 

ΣΩ. Οὐδείς ποὺ τοῦτ᾽ ἀνϑρώπων ἀγνοεῖ. 
ΠΡΏΩ. ὙΤὸ ποῖον; 

ΣΩ. Ὅτι μέτρου χαὶ τῆς ξυμμέτρου φύσεως μὴ τυχοῦσα 
ἡτισοῦν καὶ ὁπωσοῦν ξύγκρασις πᾶσα ἐξ ἀνάγκης ἀπτόλλυσι τά 
τε κεραννύμενα καὶ πρώτην αὑτήν. οὐδὲ γὰρ κρᾶσις, ἀλλά τις 

Ἑ ἄκρατος ξυμπεφορημένη ἀληθῶς ἣ τοιαύτη γίγνεται ἑκάστοτ᾽ 
ὄντως τοῖς κεχτημένοις ξυμφορά. 

ΠΡΩ. .«“12ληϑέστατα. 
ΣΩ. Νῦν δὴ καταπέφευγεν ἡμῖν ἣ τἀγαϑοῦ δύναμις εἰς 

τὴν τοῦ καλοῦ φύσιν. μετριότης γὰρ καὶ ξυμμέτρια κάλλος 
δήπου χαὶ ἀρετὴ πανταχοῦ ξυμβαίνει γίγνεσϑαι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. . 

ΣΩ. Καὶ μὴν ἀλήϑειάν γ᾽ ἔφαμεν αὐτοῖς ἐν τῇ κράσει 
μεμῖχϑαι. 

ΠΡΩ. Πανυ 78. 

θ ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲ μιᾷ δυνάμεϑ' ἰδέᾳ, τὸ ἀγαϑὸν [ϑηρεῦ- 

σαι,] σύντερισι λαβόντες, κάλλει καὶ ἐμμετρίᾳ καὶ ἀληϑείᾳ, λέ- 

[κα] ΒῪ οδη οἶς ὑπ|8 νοχὰ γγ͵ὸ δῖ- ΟὟΤΏΘΙ. 
τἶνο δὲ [86 τῖρμι οοπβίσποίίοπ, ἐπὶ τοῖς ἔξυμφορά] Οὗδογνθ {δθ ἈΙδὺ οὐ (86 
προϑύροις τῆς τἀγαϑοῦ οἰχήσεως. τῆς ποτὰ ξυμπεφορημένῃη. 
τοῦ τοιούτου βθοῖλδ 0 ἤᾶῦθ Ὀθθῃ ἰῃ-ὀ μετριότης) ΤῊ ΔΏΒΥΘΙΒ ἴ0 ἀρετγ, 
βογίοα δέου {18 ἰπέγιιβῖνο χαὶ δὰ ᾿ηδὰθ δηὰ ξυμμετρία ἰο χᾶλλος. 
τῆς οἰκήσεως 5θ0πὶ ἴο ὃδ6 τῖϊπουΣ δὶἍ λαβόντερ)] ΤῊΪΒ Ππα5 ποίμίηρ ἴοὸ ἀο 
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« ΄- τ ᾿] 2 - γωμεν ὡς τοῦτο Τοῖον ἕν ὀρϑότατ᾽ ἂν αἰτιασαίμεϑα [ἂν] τῶν 

ἐν τῇ ξυμμίξει, καὶ διὰ τοῦϑ᾽ 
γεγονέναι. 

ΠΡΩ. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. 

« ) Α ὮΝ ᾽ 2) ν 
ὡς ἀγαϑὸν Ὧν τοιαύτην αὑτὴν 

γ 4 δ ΣΩ. Ἤδη τοίνυν, ὦ Πρώταρχε, ἱκανὸς ἡμῖν γένοιτ᾽ ἂν 
ὁστισοῦν κριτὴς ἡδονῆς τε “τέρι καὶ φρονήσεως, δτιότερον αὖ- 
τοῖν τοῦ ἀρίστου ξυγγενέστερόν τε χαὶ τιμιώτερον ἐν ἀνϑρώ- Β 
σοις τέ ἐστι καὶ ϑεοῖς. 

ΠΡΩ. 4ῆλον μέν, ὅμως 
βέλτιον. 

δ᾽ οὖν τῷ λόγῳ ἐτιεξελϑεῖν 

ΣΩ. Καϑ᾽ ἕν ἕκαστον τοίνυν τῶν τριῶν πρὸς τὴν ἡδονὴν 
χαὶ τὸν γοῦν χρίνωμεν. δεῖ γὰρ ἰδεῖν ποτέρῳ μᾶλλον [ξυγγε- 
γνὲς] ἕκαστον αὐτῶν ἀπονεμοῦμεν. 

ΠΡΏ. ΜΚΚάλλους χαὶ ἀληϑείας καὶ μετριότητος ττέρι λέγεις. 
ΣΩ. Ναί. πρῶτον δέ γ᾽ ἀληϑείας λαβοῦ, ὦ Πρώταρχε" 

χαὲὶ λαβόμενος, βλέψας εἰς τρία, νοῦν καὶ ἀλήϑειαν καὶ ἣδο- 
νήν, πολὺν ἐπισχὼν χρόνον, ἀπόκριναι σαυτῷ, πότερον ἧδονὴ 
ξυγγενέστερον ἢἾ νοῦς ἀληϑείᾳ. 

νὴ οδίο νη, δουρὶ (π0 βοσῖδθ το 
ἱητοσροϊδαίθα ηρεῦσαι Τδπουρῃβ 80. ΤῺΘ 
ἰπβηΐϊνο ἴο ὉΘ ππηἀθγοίοοα ἰ5 λαβεῖν. 
Νο ἰδέαι ἐδὴ δ [Π0 ἰπβίγυσηθηβς ΓῸΣ 
ΘΟΒΏΔΓΪΙ ΟΥ̓ δαί ζίηρ ου ταάγαϑόν. 6 
δᾶνθ ἔπ ἔδοί ἑουπὰ 1ἴ; δὰ τὸ ,)0γῆι ΟἿΡ 
ποίϊοπ Οὗ 14, (οοιηραγ ἐπειδὰν λάβῃς, 
17, 0) ποῖ ὉΥ ἃ βίηγίϑ Ὀυΐ ὉΥ ἃ {016 
ομδύβδοῖεσ. ΕὟὌΣ 1ηἷβ σθϑβορ 8ἃ48 σὺν ἰδ 
ααϊΐθ ᾿ηδρΡρσορχίδίθ (6186 τ βῃου]ὰ 4180 
τεδᾶ σὺν μιᾷ), 1 πανο νυ ἔθη σύντρισι, 
8ηαἃ 85 (86 ἰῆγθθ ομαύδοίοσβ Ὦδνθ ὈΘΘῺ 
ΓΟΡΘΒΙΘΟΙΪΥ τηρηϊοηθᾶ, δηα ΔΥῸ 5000 ἴο 
86 τηϑηϊϊοποὰ δραΐῃ, 85 ΒΟΔΕΪΥ ΟΣ β'υτι- 
ΤΘΟΥ, Ἀἤἶΐδεαϑδιγε, δὰ Ττυῃ, 1 δδνο 
ομδηροα συμμετρία ἱπίο ἑἐμμετρία. τοῦτο 
ἷς ἸΩΔΏΪ ΒΕ ταάγαϑόν, δηᾶ (Πΐ8 86 
ΘΟΠΒίοΥ ἰΠ6 σϑι89 τῶν ἐν τῇ ξυμμίξει, 
ἩΒΪΟΣ 8 ποῖ αὐΐΐθ 50 ΘΑΒῪ 88 ἷξ ἸΟΟΚ8. 
ΕῸΣ τἀγαθὸν 186 ποὶ Βροκθῃ οὗὨ 885 186 
οδι80 οὗ [86 ἱηρτοάϊοηϊβ; δηὰ ἰξ τὰ ἐν 
τῇ ξυμμίξει ἀοθ9 ποὲὶ τηϑϑὴ ἴδθ86, ἰΐ 
τηῦδί Ὀ6 οομῃδίγαϊηθα ἴο τηϑϑη [Π6 ἰΥὴρ]θ 
οοῃαϊοΒ οὗ 8 ζοοὰ αιἰχίαγε Ἷ1τ|5ὲ τηθ}- 
ομθά. Βπΐξ Ῥοῦῆδρβ ἐπὶβ οοηῃδίγαϊης 
τοῦ Ἱὰ 06 Ὡ0 ᾿οηζαῦ ἴοϊς, ἢ νῷ οουἹὰ 
βηὰ ουἱδ νεῖ 5 Ἰυὐἰκίης ὑπον [δ ΘΟΥ- 

Γαρὶ οἷον ἕν. Ιπάοροὰ ἰξ ἰβ ποί 50 667- 
ἰδ ἰμαὶ τῶν (861 18 σογζϑοῖ, ἴου [08 
τοροδίοὰ ἂν ἰη αἰτιασαίμεϑ᾽ ἄν, πο ἢ 
Ι[δνθ οὐηἰ θὰ 85 ἱπίο! οΥΒ Ὁ]6 ἰῃ Αἰς 
ῬΙΟΒ6, τηΐρηΐ τᾶκο οὔθ βυβροοι ἐμαὶ 
αἰτιασαίμεϑ᾽ αὐτῶν νᾶβ ἰο δ τοϑᾶ, 
δὰ [δδὲ βοιὴηθ πογζὰ 'κὸ παρουσίας μαὰ 
Ρτοοοὰθᾶ. Τὴ γρυτϊηθηΐ 15. ὙΘΙῪ Ρ]δἴη. 
Τα ἷβ. ἀγαδὸν ἰπ χρᾶσις, [ὉῸΓ 8}]} 
ῬΓΟΙ͂ΟΩΣ (Π6 τηϊχοαᾶ ἴο [π6 πητηϊχοᾶ. Βαυΐ 
μέτρον, χάλλος, ἀλήϑεια τηιϑὲ θ6 Ργθ- 
Βοῃὼ δὲ ἃ}} χράσεις ; ἱδογοίοτ γγ7χ0 ΠΊΔΥ͂ 
σοποϊπὰθ {πὲ [686 ἴὮγΘ6 γαργοϑοηΐ ἰπδΐ 
οπ6, διὰ ἐπδὶ ἀγαθὸν ἴδ ἴὩ6 οδῆ86 οὗ 
[πο γ ργθβϑῆοθθ 'ἰπ ἴπ6 χρᾶσις, πᾶ {πα 
{π6 χρᾶσις 5 οοὰ (τοιαύτην) Ὀθοδαδθ 
οὗἩἉ {6 Θοοᾶ ἰμαὶ οδυ8ο5 ἱἰΐ. 

[ἔνγγενέῳ}} ΤῊΐΒ πογὰ 1 Βανὸ ρυΐ ἴῃ 
Ὀγδοκοίβ. 1 ΔΩΥ μα ἩΪΒἢ 65 ἴο τοίδίῃ ἱΐ, 
Ὧ6 τηυδὲ ἰηϑοχί ας. Βαΐ ΔΙΙΠουρὮ βοογα- 
[05 δίπογτγαγὰ8 1865 [8 ἤχῦγο οὗἉ ΒΡΘΘΟΝ, 
-- πότερον εἷδονὴ ξυγγενέστερον---ἰϊ 15 
ῃοΐ νδηίθα,. δὰ 8 δῦβθῃοο 58 {ὉΠ}0 
ὀοτηρθηβδίθα ὈΥ ἐπ9 νου ἀπονεμοῦμεν. 
“ΠῸ τΈΟῺ οὗὨἨ {6 ἔπτγο 5}8}} γγὸ σΥϑίῃοῦ 
ἄθοϊασο Μϑδβῦσο, Βοδυΐυ, δὰ Τυα ἰὸ 
Ῥοϊους Ὁ" 
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ΠΡΩ. Τί δὲ χρόνου δεῖ; πολὺ γάρ, οἶμαι, διαφέρετον. 

ἡδονὴ μὲν γὰρ ἁπάντων ἀλαζονίστατον, ὡς δὲ λόγος, καὶ ἐν 

ταῖς ἡδοναῖς ταῖς περὶ τἀφροδίσια, αἷ δὴ μέγισται δοκοῦσιν 

εἶναι, καὶ τὸ ἐπιορχεῖν συγγνώμην εἴληφε παρὰ ϑεῶν, ὡς κα- 
ϑάπερ παίδων τῶν ἡδονῶν νοῦν οὐδὲ τὸν ὀλίγιστον κεχτημέ- 

Ὦ νων᾽ νοῦς δ᾽ ἤτοι ταὐτὸν χαὶ ἀλήϑειά ἐστιν ἢ πάντων δμοιό- 
᾿ς φατόν τε καὶ ἀληϑέστατον. 

ΣΩ, Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο τὴν μετριότητα ὡσαύτως σκέ- 
ψαι, πότερον ἧδονὴ φρονήσεως ἢ φρόνησις ἡδονῆς πλείω κέκ- 
τηται; 

ΠΡΩ. Εὐσκετιτόν γε καὶ ταύτην σκέψιν πιρροβέβληκας. οἷ- 

μαι γὰρ ἡδονῆς μὲν καὶ περιχαρείας οὐδὲν τῶν ὄντων πεφυκὸς 
ἀμετρώτερον εὑρεῖν ἄν τινα, νοῦ δὲ καὶ ἐπιστήμης ἐμμετρώ- 

τερον οὐδ᾽ ἂν ἕν ποτε. 
ἙῈ ΣΩ, Καλῶς εἴρηκας. ὅμως δ᾽ ἔτι λέγε τὸ τρίτον. νοῦς 

ἡμῖν χάλλους μετείληφε πλεῖον ἢ τὸ τῆς ἡδονῆς γένος, ὥστ᾽ 
εἶναι καλλίω νοῦν ἡδονῆς, ἢ τοὐναντίον; 

ΠΡΩ. ᾿Α41λλ᾽ οὖν φρόνησιν μὲν καὶ νοῦν, ὦ Σώχρατες, οὗ- 
δεὶς πώτιοτ᾽ οὔϑ᾽ ὕπαρ οὔτ᾽ ὕναρ αἰσχρὸν οὔτ᾽ εἶδεν οὔτ᾽ 
ἐπενόησεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὔτε γιγνόμενον οὔτ᾽ ὄντα οὔτ᾽ 
ἐσόμενον. 

ΣΩ. Ὀρϑῶς. 
ΠΡΩ. Ἡδονάς δέ γέ που, καὶ ταῦτα σχεδὸν τὰς μεγίστας, 

ὅταν ἴδωμεν ἡδόμενον δντινοῦν, ἢ τὸ γελοῖον ἐπε αὑταῖς ἢ τὸ 
66 πάντων αἴσχιστον ἑπόμενον δρῶντες, αὐτοί γ᾽ αἰσχυνόμεϑα καὶ 

ἀφανίζοντες κρύπτομεν ὃ τι μάλιστα, νυχτὲ πάντα τὰ τοιαῦτα 
διδόντες, ὡς φῶς οὐ δέον δρᾶν αὐτα. 

ΣΩ. Πάντῃ δὴ φήσεις, ὦ Πῤώταρχε, ὑπό τ᾽ ἀγγέλων 
[πέμπω»] καὶ “πταροῦσι φράζων, ὡς ἧδονὴ κτῆμ᾽ οὐχ ἔστι πρῶ- 

ἀμετρώτερον .. ἐμμετρώτερον)  πδαγθ 
[0]ονγοά [6 δι ΠΟΓΙΓΥ οὗ {π6 οἹάοεῖ ΜΆ. 
Βυϊπδηη, ἔουρ αἰπροβοὰ ἴο οχίθῃα 
[6 ΔΔΙΟΡῪ οἵ ἀχροτέρος, σφοδρότερος 
ὅσο. ἴο σοῃηρουμα ψογάβ, δῃὰ [0 σΟὨ 51 ΟΣ 
εὐτεχνώτερος δπᾷ 5π0}} Ι1Κ6 85 1οθηβ68 
Κη ὈΥ ἰπῸ Αἰΐο ροδϑί ἴἢ τπ0584] 
ΜΟΡΒ, 15 οοηΐοηῦ ἰ0 δυγαὶϊῖ ἃ ἔ]16} ἴἢ- 
ἀυοσίίοη. ΤΠ6 Ῥγθϑαποο οὗ ἴπ686 [ΟΥΠῚΒ 
ἧπ ἃ ΜΆ. προ μᾶ5 ῃγοβουνϑα 850 ΤΏΒΗΥ 

Αἰ οΐβιϑ 18 ἃ ρδΐ δηὰ πὸ 5108]}} ρατγέ 
οὗ {πΠ6 Κὶπὰ οἵ Ῥγοοῦ τϑίο ἢ6 ψϑυϊαά. 

᾿Αλλ' οὖν] Ηδρτϑ αραΐη ἴ1η6 Μ58. δηὰ 
ἙΔά. παν ἾΑρ᾽ οὖν, νη ΐοἢ ἰϑ ον] ΘΠ ΠΥ 
ουΐ οὗὨ γῖδοθ ὙΠ ΠΟΥΘ δὴ δαπηβοΐοη 15 τηδὰθ 
ἴῃ ΔΗΒΊΤΟΙ ἴο 8 Ῥγονίουβ αυθδίίΐοη, δηὰ 
γ 6 γ ἴΠ6 ΟἿΪΥ ΔΉ ΒΎΤΘΥ Τη8646 ὈΥ (Π6 ποχὶ 
ΒΡΟΒΚΟΥ 5 ᾿Ορϑῶς. 

[πέμπων]] ὑπ᾽ ἀγγέλων φράζειν ἰΞ ἴπ8 
5886 88 ἀγγέλους πέμπων φράζειν. 
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29} 3 ν. ἢ ) ᾿ - , ᾿ , ᾿ 
τον οὐ αὖ δεύτερον, ἀλλὰ πρῶτον μέν πῃ περὶ μέερον χαὶ 

᾿ ) - 

τὸ μέτριον καὶ καίριον καὶ πάνϑ᾽ ὑπόσα τοιαῦτα χρὴ νομίζειν 
ν λικ ς « ’ 

τὴν αἴδιον ηυρῆσϑαι φύσιν. 

ΠΡΩ. Φαίνεται γοῦν ἐκ τῶν νῦν λεγομένων. 
.Ω ’ Α , ᾿Ὶ ’ Ἁ λὸ . Α ᾿ 

ΣΩ, δεύτερον μὴν περὶ τὸ συμμξτρον καὶ καλὸν χαὶ τὸ 
᾿ ΄ὖ “- ᾿᾽ 

τέλεον καὶ ἱκανὸν χαὶ πάνϑ᾽ ὁτεόσα τῆς γενεᾶς αὖ ταύτης ἐστίν. 

ΠΡΩ. Ἔξοιχε γοῦν. 
ΧΩ Τὸ , ’ [4 ς ᾿ ’ “» . Α ’ ΣΩ. Τὸ τοίνυν τρίτον, ὡς ἣ ἐμὴ μαντεία, νοῦν καὶ φρό- 

νησιν τιϑεὶς οὐκ ἂν μέγα τι τὴς ἀληϑείας τιαρεξέλϑοις. 
ΠΡΩ. Ἴσως. 

ΣΩ. ᾿ρ᾽ οὖν [οὐ τέταρτα! ἃ τὴς ψυχῆς αὐτῆς ἔϑεμεν, 
Α - ) 

ἐγειστήμας τε χαὶ τέχνας καὶ δόξας ὀρϑὰς λεχϑείσας, ταῖτ 
. ᾽ν Ἁ - ᾿ - “- - εἶναι τὰ πρὸς τοῖς τρισὶ τέταρτα, εἴπτερ τοῦ ἀγαϑοῦ ἐστὶ μιὰλ.-- 

λὸν τῆς ἡδονῆς ξυγγενῆ; 
ΠΡΩ. Ταάχ᾽ ἄν. 

ΣΩ. Πέμπτας τοίνυν, ἃς ἡδονὰς ἔϑεμεν ἀλύπους δρισά- 

μδνοι, χκαϑαρὰς ἐπονομάσαντες τῆς Ψυχῆς αὐτῆς, ἐπιστήμαις, 
νυ Η δ᾽ Ν 9 ’ « ’ . 

τας δ᾽ αἰισϑήσεσιν, ἑπομένας; 

ΠΡΩ. Ἴσως. 

ΣΩ. ἝἜἝχτῃ δ᾽ ἐν γενεᾷ, φησὶν ρφεύς, χκαταπαίσατε χό- 
2 ν δι 2 Ἁ ’ 

σμον ἀοιδῆς. ατὰρ ᾿ινδυνεῦει 

Οορ. Επν. «16εεὲ. 1831, 138. Βαϊ ὑπ᾽ 
ἀγγέλων πέμπων ἰ5 ποιμίηρ αἱ 4}}. 

τοιαῦτα χρή] Το ΜΒ. δτὸ αἰνίἀοὰ 
Ὀοίνγθθῃ τοιαῦτα χρὴ ἀπὰ χρὴ τοιαῦτα, 
Π6 ΤΌΣΟΙ, ἩΒΙΊΟΝ ΔΙΌ. 1ΏΔΪκ65 5686, 
Ὀοΐπρ βαρροτγίοα ΌΥ [6 ἱπέογοσ ΜΝ, 

τὴν ἀΐδιον ηὑρῆσθαι φύσιν] 1 πᾶγθ 
ἀἰδουβδθα [Π6 ὈΤΟΡΟΥ τοϑάϊηρ δηᾶ ἰηΐθγ- 
Ριοίδίοη οὗ (18 ρϑββϑᾶρο ἴπ ΤῺ [ηΐἴτγο- 
ἀυοϊΐϊοη. ὙΠῸ γοραγὰ ἴο [ἢ6 ΘΟΧΡΥΘΒΒ.ΟῊ 
τὴν αἴδιον φύσιν 'ἴπ ρῥΙδοα οὗ ἀγαϑόν, 
το ἢ Π9 ἢδ88 411 ΔΙο"ρ' ὉΘΘῺ ΘΙΏΡΊΟΥΪΏΩ, 
ἱξ ἰ5 ποί ἀϊέδουϊὶ ἴο 666 ἐμαὶ Ρ]Δίο Π6γθ, 
Κηονίηρ ἰηδὶ ἐῆθ Ι6γ6 διβρυμθηΐ 18 
ΥἹΡΓΌΔΙΥ δἱ δὴ μα, ὈΓΘΔΙ5 ἸοΟδ6 ἔγοτη 
ἀἰδίθοῖλο ἐγαπισ 6159 διὰ δ]10ὐγ5 [ἰδ ΘΏ- 
Γπυβίδϑια {1}} ὑ]αγ. [10 5 ἴο Ὀ6 ποβ'ορα 
πὶ ἢθ 808 ἰὴ6 ποτὰ αἴδιος τδΐος ἴο 
8. ΟΟΙΏΙΏΟΏ ἮΘΆΓΘΥ τηθϑῃΐ ΟὨΪΥ͂ ρέγρεέιαϊ 
ΟΥ εἐεγπαΐ, ἴῃ 8. ἔατ ΒΟΥ βοπδο τ Στἣ τ ΒΙΘ ἢ 
Ὧ18 ΒΟΒΟΪΑΓΒ ΘΙ ἔδυ αν, οἵ [Π6 ἐη- 

,. ς « ’ "] ε! 

χαὶ ὃ ἡμέτερος λόγος ἔν ἕχτῃ 

υἱδιδίε οΥὁἨ ὑπαϊδεουεγαδίς. ΤΠδί ἴον [9 
58 Κα οὗ συ ΐοἢ 4}} ΓΠρ5 δΓ6 15 [ἢ6 6ηά, 
δΔηὰ Ὀοΐης [Π6 οπὰ ἰΐ σοδηποῖ 6 6χ- 
Ρ]αἰποά, 848 οἴδογ ἰπἰηρ8 ἃγο, ὈΥ [δὲ ἴο 
ψίο ἢ 10 ὈΘΙΟΏ5, ΟΥ οὗ τΒΙΟΒ ἰζ 8 1Π6 
οἴδοί: Ὀυὲ ἰἰβ ὕϑῖὴηθ ἰβ 8150 ἰΐ5 ἀ6ῇηϊ- 
ἰἴοη. [ζ ἐδ, δηὰ ἔποχο 18 ποίπΐηρ Ὀαγοπά. 

τῆς ἀληθείας) ΤΏδ686 ποτὰβ δγὸ ἰῃ- 
ἰτοἀποοὰ νὴ 4 οοτίδίη ὈΥΘ- ῬαΓΡΟΒΘ οὗἁ 
Βθνρ ἐῃδί (18 νοῦς ΟὟΩ5 [ἴΐ5 Ρ]866 
ἰο ἴῃ6 Τυυ οὗ τσ ἰδ ἰδ 1Π6 τϑ8]}}- 
βδίίοῃ. 

[οὐ τέταρτα;]] 1 τέταρτα ἰΒ ἴπ 115 τίρῃΣ 
ΡὈΪΙδοθ ἤθσθ, 1 ἷβ οὗ Ὧ0 086 ἸΟΥΤΟΣ ἀΟΥΤΩ ; 
Ὀυλ ἴὁ βοϑῖβ Ὀθίοῦ ρῥἰδοθὰ (ποτ ἐδϑη 
ΒΘΓΣΘ. 

ἐπιστήμαι8] Το Μ58. πανὸ ἐπιστή- 
μᾶς, ταῖς δέ. ΤΟ Βουῖθθ νγαβ ρμαυΐ ουἱ 
Υ [86 τδηΐ οὗ τὰς μέν, Ὀαϊ ἱξ ἴ5. ἀηᾶοτ- 
δβἰοοά ἴῃ τὰς δέ, δοοογάϊης ἰο ἃ οοτασηοῃ 
ἰαΐοτα. 

Β 

σ 
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Ὁ καταπεπαυμένος εἶναι χρίσει. 
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τὸ δὴ μετὰ ταῦϑ᾽ ἡμῖν οὐδὲν 
Ά , « Ά 2 - - }] ’ λοιπτὸν πλὴν ὥσπερ κεφαλὴν ἀποδοῦναι τοῖς εἰρημένοις. 

ΠΡΩ. Οὐκοῦν χρή. 
ΣΩ. ᾿Ἴϑι δή, τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι τὸν αὑτὸν διαμαρτυρά- 

μενοι λόγον ἐπεξέλϑωμεν. 
ΠΡΩ. Ποῖον δὴ τὸ τρίτον, ὦ Σώχρατες; ὡς Φίληβος τά- 

ων ,. » ς.- «.« ς ᾿ Ύ - Α , ς 4 
γαϑὸν ἐτίϑετο ἡμῖν ἡδονὴν εἶναι πᾶσαν καὶ πάντῃ; ὡς γὰρ 
ἦἤ᾿ 2 2 ’ Ν ᾽ 2 “- ᾿ δ.) « ᾽ 

ἔοιχας, ἔλεγες ἀρτίως τὸν ἐξ ἀρχῆς ἐπαναλαβεῖν δεῖν λογον. 

ΣΩ. Ναί, τὸ δέ γε μετὰ τοῦτ᾽ ἀκούωμεν. ἐγὼ γὰρ δὴ 
κατιδὼν ἅπερ νῦν δὴ διελήλυϑα, καὶ δυσχεράνας τὸν Φιλήβου 
λόγον οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολλάκις μυρίων, εἶπον ὡς 

ἡδονῆς γε νοῦς εἴη μακρῷ βέλτιόν τε καὶ ἄμεινον τῷ τῶν ἀν- 
ϑρώπων βίῳ. 

ΠΡΩ, Ἣν ταῦτα. 

ΣΩ. Ὑποπτεύίων δέ γε καὶ ἄλλ᾽ εἶναι πτολλά, εἶπον ὡς, 
εἰ φανείη τι τούτων ἀμφοῖν βέλτιον, ὑπὲρ τῶν δευτερείων νῷ 
πρὸς ἡδονὴν ξυνδιαμαχοίμην, ἡδονὴ δὲ καὶ δευτερείων στερή-- 
σοιτο. 

ΠΡΩ. ἘΕἶπες γὰρ οὗν. 
ΣΩ ᾿ ᾿ - ’ ᾽ ς τ ’ δ ’ 

ΣΩ ΚἊαι μετα ταυτα γὲ πανγντῶὼν ἐχαγνωτατον τούτοιν οὐυδε- 

τερον [Ἱκανὸν] ἐφανη. 
ΠΡΩ. ᾿«“4ληϑέστατα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν παντάπασιν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ γοῦς 

ἀπήλλακτο καὶ ἡδονὴ μή τι τἀγαϑόν γ᾽ αὐτὸ μηδέτερον αὖ- 

τὸ τρίτον τῷ, σωτῆρι) Α οοιμτηοη 
ῬΓΟΥΟΥΌ ΤῸΣ δααΐηρ (0 δη δ ΐηρ, (ΤῸ ΚΘ 
ἴο ΔῺΥ ῬΟΥοσιδησο. Το (Ὠἰτὰ ΙΔ η 
γγὰ5 οδεγοᾶ ἰο Ζεὺς Σωτήρ. 

Ποῖον δή] 1 [Π0 τοδάϑὺ Μ}}1} Ἰοοῖς 
ἰηΐο ΔῺΥ οὔδιοῦ δα! ἴοι, ἢ6 νῦ}} 5866 ὙΠογοΐῃ 
Ι[δνο ἀοραγίοα ἔγοση [6 γϑοοϊνοὰ ἰοχί. 
ΤΊ|Θ ΓΘΆΒΟῺΒ [ῸΓ 80 ἀοΐηρ' πθοἃ ΒΟΑΓΟΘΙΥ͂ 
θὲ ρίνοεπ. Φίληβος κ. τ. ἑ. ἰπ ἐπὸ τπιοῦῖ 
οὗ δοογαῖθβ ἰβ τηδδ ἰο ουὐῤ Ῥγοίδγομι δ᾽ 
αυρβίϊΐου Ποῖον δὴ τὸ τρίτον; ἴῃ {πτο, 
ΤῊ ΚΙΠΡ ΠΟΏδ86η886 Οὗ δθοίῃ δαῖνθβ, δηὰ 
Ἰοοκίηρ ΚΘ ὨΟΏΒΘΏΒ86 801. 11 Ὦδνθ 

᾿ ἠοϊποὰ ἰὲ ὉΥ ὡς ἴο ἐπαὶ ρματί οἵ Ρσγο- 
ἰδυοῆαδ᾽ ΒΡ66Οἢ, ὙΠΟΥΘ ἰΐ τοῦδέ ΟΟΟῸΡ 
ἴο ραἶνο 56η86 0 ϑοογδίοϑ᾽ δϑιγοῦ. 1 
αν 830 δά θὰ γὰρ ἴο (88 5βϑοοπά ιὗς, 

δορὰ ἴον παντελῆ, ὙΒΊΟΝ 15 δυϑυγὰ, ρμπΐ 
πάντῃ. 

[ἱκανόν] ἸΤη86 ἰηϊογροϊαϊΐου οὗ {18 
ὙΟΤὰ 8 ΘΑΘΙΪΥ δοοοπηΐοα ἴογ, ἱἰξ ν6 
ΒΌΡΡΟΒΘ [δύ [Π6 τοδάϊηςς οὐ ἰὯ68 Οὐοἱβ- 
᾿Ιἰηΐδῃ πάντων ἱχανώτατα ἐφάνη νᾶ5 
ἴουπάρα οἢ δΒοιηθ οἷά σορΥ. ΕὟὉΓ ἴῃ {15 
ὝΔΥ ἴῃθγα γα Π0 ργοάϊοδίο ἴο οὐδέτε- 
ρον. ΑἴΤοσγασὰβ {86 δογγθοίουβ οὗ [86 
ΟΟρίθ8 τῖσἢ, Ιἰἰἱκα ἴ0 Ἐοάα]οΐδη, το- 
ἰαἱποὰ ἱκανώτατον, οἱ οΟἸ]αίΐοη Ὑν τ Βα ἢ 
ΔΏΟΓΒΘΥ ΘΟΡΥ͂, δἀορίοα (86 τοβδάϊης, ποῖ 
ΒΌΒΡΘΟΙ Ωρ [δὶ ἰδ τγϑ ἱηγθηΐθα 85 8 
ΒΆΪν6 ἴο 8ἃ σογγζυρίίζοη ἔτοιη ὙΒἙοΝ {πο ῖγ 
Ο ἰοχὺ τννᾶ8 ὀσϑηρί. 

ἀπήλλακτο] ΤῊΐδ ΘΟΠΗ͂ΓΙΩΒ ΤΩΥ͂ σοῦ- 
θοίαγο οὐ ΤΗπογάϊὰο8 1, 1388: τβογο 
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τοῖν εἶναι, στερόμενον αὐταρχδίας καὶ τῆς τοῦ ἱχανοῦ καὶ τε- 
λέου δυνάμεως; 

ΠΡΩ. Ὀρϑότατα. 
ΣΩΏ. Φανέντος δέ γ᾽ ἄλλου τρίτου κρείττονος τούτοιν ἕκα- 

τέρου, μυρίῳ αὖ νοὺς ἡδονῆς οἰχειότερον χαὶ τιροσφυέστερον Β 
πέφανται νῦν τῇ τοῦ νικῶντος ἰδέᾳ. 

ΠΡΩ. Πὼς γὰρ οὔ; 
ΣΩ, Οὐκοῦν πέμπτον κατὰ τὴν κρίσιν, ἣν νῦν ὃ λόγος 

ἀπεφήνατο, γίγνοιτ᾽ ἂν ἣ τῆς ἡδονῆς δύναμις. 
ΠΡΩ, Ἔοικεν. 
ΣΩ. Πρῶτον δέ γε, οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες βόες τε καὶ ἵπποι 

χαὶ τάλλα ξύμπαντα ϑηρία φῶσι τῷ τὸ χαίρειν διώχειν " οἷς 
πιστεύοντες, ὥσπερ μάντεις ὄρνισιν, οἱ πολλοὶ κρίνουσι τὰς 
ἡδονὰς εἰς τὸ ζῆν ἡμῖν εὖ κρατίστας εἶναι, καὶ τοὺς ϑηρίων 
ἔρωτας οἴονται κυρίους εἶναι μάρτυρας μᾶλλον [ἢ τοὺς] τῶν ἐν 
Μούσῃ φιλοσόφῳ μεμαντευμένων ἕχάστοτε λόγων. 

ΠΡΩ. ᾿Αληθέστατα, ὦ Σώκρατες, εἰρῆσϑαί σοι νῦν ἤδη 
φαμὲν ἅπαντες. 

ΣΩ. Οὐκχοῦν καὶ ἀφίετέ με; 
Ύ ΠΡΩ. Σμικρὸν ἔτι τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες" 

που σύ γ᾽ ἀπερεῖς πρότερος ἡμῶν. ὑπομνήσω δέ 
πόμενα. 

Ὧ6 8808 ἰῃ βροδκίῃηρ οὗ ἰδθ οἰδγδοῖον 
οὔὗἩἨ Ὑπεπιϊδίοοϊοα : χρῖναι δ᾽ ἱχανῶν οὐχ 
αἀπήλλαχτος “Ἢ ἀἷὰ ποὲ βδμπὶ Ηἰπι861 
ὋΡ ἴτζοσῃ τῦθῃ ΟΑΡΘΌΪΘ οὗ πα ρίηρ." Εοτ 
μή τι---γε (86 ΒοΟΚβ ἢανθ μή τοι---Ὑε, 
ὙΙΘΙ ἰδ 86 ὈΪΌΠΔΟΣ οὗ οοπίπυδὶ οσοῦτ- 
ΤΘΏΟΘ. 
Πρῶτον δέ γε, οὐδ᾽ ἄν] ΤῊ 5Ξεοοπὰ 

ς]488 οὗ ΜΗ͂ΔΒ. διὰ Ηἰυδοῦίαβ ἢᾶνθ ἰἢθ 
τοδαϊηρ οὐχ ἄν, πηΐοι, ἰδ 1Ὲ θ6. πυὶτθῃ 
οὔ, χαν πνουἹἱὰ 6 ΠΟ ὙΨΑΥ͂ ᾿πέοσϊοσ ἴο 

οὗ γὰρ δή 

σε τὰ λει- 

[δὶ ἰῃ [Π6 ἰοχί. 
φῶσι τῷ τὸ χαίρειν διώκειν] ΤΉΘΥ 

ἀθοῖασθ ἰδ, ποὺ ὉῪῚ νογὰ, πὲ ὉΥ ἀοσοὰ, 
ὈΥ [Ο]]ονγίπρ Ρ᾽θδβυγο. 

ἐν Μούσῃ])] Οομρασο 7αιοδ 899 Ε, ἕν 
τ: Μούσαις οὐχ ἐρπ ὥς ὑμνούμεναι; ποὶ 
ὃν ἔδλὲ Μωδοε, Ὀαὶ ἐπ δοπρϑ ἱπδριίγε ὃν 
[Ὠϑ. 1 δδνὸ ρμαΐ Υῇ τοὺς ἴῃ Ὀγϑοϊκοίβ. 
Τὴ βϑὴθ ἀουῦο οοηβίγαοίί οι δ ἃ 
σοΙηρασζαίνο 18 οὔδυθὰ ὉΥ ἴ)6 ΜΩ͂Ν. ἴῃ 
8 Ῥδββδρο οὗ ἴἢ6 Τὸ μέλνἀδηιιδ. 
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ΤΕΑΝΒΡΟΒΙΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΙΝΤΕΒΡΟΙΑΤΊΟΝΒ. 

ΤΏοΒβΘ σὺ Πᾶν πού ραϊὰ τουοῖ αἰὐθαίου (ο {μ6 ΟΥ̓ 108] Ἠ]δίοσΥ 

οὗ οἂσ Τοχίβ Ψ1}} τοῦ] ὑμῖπκ ὑμαὲ ΤΟΥ οϑηηοῦ μπᾶνθ βυΐϊοτοα 

τ ἢ. ἔγοιη (6 Ῥ]δοίηρ οὗ ψοχᾶβ ουῦ οἵὨ (ποῖ Ῥσόρϑῦ οχάθυ, δὰ 

(μδὺ ΘομΒθα θην τγ͵Ὺὸ οὐρῃΐ πού ἰο τοῖν οἢ Θονυθο ὁ ῃ8 αὐϊοταρίοα 

ὈΥ͂ πιθᾶῃβ οὗ ἰχαῃβροβιΐοῃ. Βαΐ ἰξ ΔΏΥ ομθ 11} ἰακθ {π6 ἰσοῦ]θ 

ἰο δορασχο π6 νᾶγίουβ σϑϑάϊηρβ οὗ ἰῃ9 ΜΗ. βαὺ οὗ ἸΤμπογαϊαθβ 

ΟΥ ῬΡῬ]αίο, ΒΘ 1] Βπᾶ ἱ:ηβίδμοθβ δοίη 8}}}7 ΤΘουτΥπρ 10 ὙΏΙΟᾺ 

ΟὯΘ ΘΟΡΥῪ αἰ ἔἴἶουβ ἔγοτη δποίθμου ἴῃ {ἢ18 τϑβρθοί, δἰ πουρη ἴὰ οἰ ΘΥΒ 

1 φῬγθβθηΐίβ ὙΘΥΥ ἔθ αἰγθυβιίλθβ οὗ χϑϑάϊηρ. αἀραῖῃ 1ὃ π ψ]]ιο[ 

ΒΘΔΙῸΒ [ΤὉΓ (080 Ο88065 ὙΏΘΙΘ 8 ἰΥΔΏΒΡΟΒΙΠοη ΟὗἩ {π|Ὺο ΟΥ̓ ΤΔΟΥΘ 

Ὑγοτὰβ γϑϑίοσοβ (Π6 βΒ6η860 οὗ δὴ οὐμουν 180 ΠΟΡΘ]θ88 ρϑββϑᾶρθ, [16 

Ψ11 βοοῦ βηᾶὰ ἰμαύ {Π ΟῚ ὨΌΤΩΡΟΥ δοοσυχη]δίθε ΤᾺΣ ἸΟΥῸ τΑΡΙἾΥ 

ἴ88η Ὠ6 μαᾶ οχρϑοίθᾷ. ΝΟΥ Μ1]1 10 0 Ἰοῃρ Ὀθέοσθ ἢΘ 18 80]0 ἰο 

ΙΒ ΚΘ ἃ ΟΟΠΒΙἀΟΥΘΔΌΪΘ τησβίοσ ΟὗἨ βδθηῃΐθποθβ ἴῃ ὙΈ1Ὸ ἃ τοσχᾶ  ἢ88 

βίχανθα β8ὸ ΤᾺΣ ἔγομῃ 108 9]δοὸθ ἰμαΐ 10 185 ουμᾶ αὖ {Π6 οἶμον ϑπᾶ 

ὉΥ [86 βϑηΐθῃοθ, ΟΥἩ ουὐὺϑῃ ἴῃ δῃοίμου ἰο ΨΏΙΟΩ ἰ οἀημπού ὈδΙὶοηΡρ. 

Απά ποὺ ΟἿΪΥ 51 ηρὶ]9 ψοχᾶβ ΟΥ Ῥῆταβθβ, Ὀὰὺ ΠΟΘ βθηΐθηθθα ἤᾶΥθ 

ἰῃπ8 ομδηρθᾶ ρ]δοθβ, 88 18 μο80 ραγχγίβ οὗ ΤΊΑΡΘαΥ ὙἘΘΥΘ {16 ἀ18- 

Ἰορὰοθ οοηβὶϑίβ οὗ δἰἰθυμδίϊηρ ᾿1πῸ8 ΟΥ̓ ΘΟῸΡ]Θἕβ, δηα (ἢ 6 βθὴ80 88 

ΘΙΘΌ]Θα οΥ08 ἰο ἀἼβοονορ (6 9͵8οθ8Β (ὁ ὙΠῸ {μ686 οΥἹΡΙΔ}}Υ 

Ὀοϊοηροᾶ, Τῆθβο ἔδυ! 8 οὗἨ {γϑηβοσιρίϊοη ἃ΄Ὸ ὯῸ ΙΏΟΣΘ (ῃϑη Ὑ6 

Βιου ἃ μᾶγϑ ἃ υἱρῃῦ ἴο θχρϑοῖ: Ὁ 1 (Π0 βτβύ ρῖδοθ 1 18. ποίην 

ὈΠΌΒΌΔΙ (μαΐ 8. ΒΟΥ] 6 Βῃου]ὰ Ἰοᾶνγθ οαὖδ Οη6 ΟΥ̓ ΤΊΟΥΘ ὙΟΣΒ, ΟΥ 

αὶ Βαυϊηρ Ἰϑες θὰ ουὐδ ἢ6 βῃου]ᾶ ρ]δοο ἔμϑιὰ ὙΠ θτο {6 Υϑϑαθυ 

1} ποίϊοθ (ἢ οὐαΐβϑίοη, ΟΥὐὁἨΘ {πα δὶ8Β οοργίδὲ βῃου]Ἱᾶ 10 Π18 ΠΌΣΥΥ 

41] ἰο οὔβθοσνθ μὴ τρᾶσῖκ ἱπ (6 ἰοχὺ οουτθβροηάϊηρς ἰο δηοίθοΥ 

ἴῃ {80 τηϑτρῖῃ ὙΏΙΟΒ βηοοα ψΒθΥΘ (89 ψοσὰβ γογτθ ἴο Ὁθ 1η- 

βοχίθᾶ; οὐ 1ἢ (86 βτβί Ὑυϊίοσ τγὰβ οοῃίθηΐ ἰο τχὶϊΐθ (86 τοχᾶβ ἴῃ. 
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{πῃ Ῥοὰγ οὗὁὨ {μθ ἰδοχί, σὴ οοχίαϊη Ἰο ΐοσβ ὑὸ ΒΏΘῪ ὑπδὺ ὑνχο ρᾶγίβ 

ΟΥὗἩ ἃ Βοῃηΐθῃοθ ὝΘΙΘ ἰο ὃΘ γοδὰ ἴῃ 8ὴ ᾿ἱηγοτίθα ογᾶθυ, 1 ΜὙὰβ8 10 

Μοπᾶρε 1Σ 080 ὑΥδη ΒΟΥ ΟΣ ποροοίθα ἐμοβθ Ἰοίίθσβ. ϑοὴθ οὗ {9860 

ἰδ: ΒΡΟΒΙΓ[ΠΟΏΒ Θ1Θ 80 βίχϑηρο ὑμδί Οὴ6 οϑῇ βΒοῦσοθὶΥ ρθχο (0 οη6- 

5615 (Π9 βίἰαίθ οὗ {πΠ6 ΜΚ. πὰ νοι (19 ὈΪΌΠΟΣ χοί Ῥορβδη. 

Ι γίγο ἔψο ἱπβίδμοοθβ οὗ ἰπ18; οἵ ψ 16} {16 ἢγϑύ 18 ἔγοτω [189 

Ριιμα συ. 119-20. 

Πλ. ὁ Ζεὺς μὲν οὖν οἶδ᾽ ὡς .. .......... ἔμ᾽ εἰ 
πύϑοιτ᾽. .. ...... νῦν δ᾽ οὐ τοῦτο δρᾷ; 

ΤῊο βτεὺ μ]δὸθ ψΏΘῚΘ 1 πᾶν ἸΘΙδ ἃ γᾺΡ ἴἷ8 ΘΟΙΏΠΟΠΪΥ Ἀ]16α ἃ 
σὴ (809 ψοχᾶρβ τὰ τούτων μῶρ᾽ δηὰ ἰπ6 δβϑοουὰ σὴ ἂν ἐπιτρί- 
ψειε, ἸῊΘ τϑϑυὶὺ ἰ8 ἐμαὶ γοῦ διὸ οὔ] ρϑὰ ἰο ἰακο τὰ μῶρα ἴον τὴν 

μωρίαν, ἰμαί [ῃ09 δΡΘδΚΟΣ πισδύ Ὀ6 ππαἀοτβίοοά ἰο βαῪ τούτων οὗ 

[080 ὙΠΟΙΩ ὮΘ 18 δἀἀγθαβίηρ, {πᾶ ὅουθ 18 τϑργοβοπίθα 88 11Κ6]Υ ἰὸ 

ῬΌΠΙΒὮ ΟΠΘ6 ῬΘΕΒΟΙ ἔῸΣ {9 [Ὁ]]Υ οὗ ὕνο οὐμοχβ τι Βοτὰ ἢ Πδ8 

ποίη ἰο ἀο, δῃᾶὰ ἰπδΐ ψγ͵ὸ Πᾶῦϑθ ἰο ἀϊροθῦ βοἢ δὴ οχᾶθσ οὗ 

ὙΟΥὰΒ 88 6 οδῃ δηα Π0 τωοδίοῃ ΖὉΣ ἴῃ 4]1] ασθοκ Ἰ᾿ἐλθσαίασο. Βαΐ 

ἔχϑῆβροβ ἔπθθ8θ, διὰ 3}}] Ἂρ {μ6 βτεὶ γὰρ σι ἂν ἐπιτρίψειε, ἀπὰ 
[)9 βοοοπᾶὰ ψΠ} τουτωμωρε, ἀπᾶ γοῦ κοῦ 

Πλ. ὁ Ζεὺς μὲν οὖν οἶδ᾽ ὡς ἂν ἐπιτρίψειέ μ᾽, εἰ 
πύϑοιτο τοῦ. Χρ. ὦ μῶρε, νῦν δ᾽ οὐ τοῦτο δρᾷ; 

Ιηὴ (ῃ0 Περαοίί οὗ Ἐπχὶρ᾽θ8 {16 10] ον σοσβοβ (682 [0]].) 

ΟΟΘΟΌΣ. 
Θεράπων. . 

ἥκιστα πρός σου μῶρον ἦν εἰπεῖν ἔπος. 
Ἰόλαος. 

καὶ μὴ μετασχεῖν γ᾽ ἀλκίμου μάχης φίλοις. 
Θεράπων. 

ἐπ πὰ π τ Ν πὰ ἃ 

Ἰόλαος. ᾿ 

τί δ᾽, οὐ ϑένοιμι κἂν ἐγὼ δι’ ἀσπίδος; 
Θεράπων. . 

ϑένοις ἄν, ἀλλὰ πρόσϑεν αὐτὸς ἂν πέσοις. 

Ἰόλαος. 

οὐδεὶς ἔμ᾽ ἐχϑρῶν προσβλέπων ἀνέξεται. 
Θεράπων. 
τ΄» π π κ Ρ κΝ ἡ 

᾿Ιόλαος. 

ἀλλ᾽ οὖν μαχοῦνται γ᾽ ἀριϑμὸν οὐκ ἐλάσσοσι. 



ΡΑΙΩΒΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, 
- 4 Η ἡ ᾿ Βᾶϊ- 

ΤΕΑΝΒΡΟΒΙΤΙΟΝΒ ΑΝ 4 

Ἴποβο πιο Πδγθ υοῦ ραϊὰ π΄ 
οὗ οἂν Τοχίβ ν7}}} Ῥτο Ὁ] « υϑϑῦ ἴῃ οἰτῆον Ῥδε- 

ται ἢ ἔτοπι (ῃ Ῥδοίπρ οὗ " ὁ ΔΡρτορυϊδίέθ ἐμὴ ἕο 

ἀμιαὲ Θοπβθαυ θην Ὑγ0 ουΓ ὦ νηθῃ 86 ἐμιχθδέθμβ ἐὸ ζοία 

ὌΥ πιθᾶῃβ οὗἉ ἐγαπβροβίε. δὴ ψΆθὰ ΒΘ οουπέβ οὴ Ηΐ8 

ἴο Θοπιρᾶγθ ἐπ γατίου μοῖ; διὰ ἐπιαὺ 88 [ὯΘ ῬΤΌΡΘΣ ἀπδυγοχ 

ὁ ῬΙαίο, μὸ ΜΠ] ὃν γνγ (αἱ! δτι, ἔξ σοί Ὧο ποῖ τνοιμηά, 
ὁῃ6 ΘΟΡΥ ἀϊθῖοτβ ἔτο , εἰιοφοίμιοσ βοτοῖβτι 0 ἐμ6 Ῥατροβο, 
ξ Ῥτθβομίβ τὲ κι ̓μά, ἼΝ ἰδ ποὺ ΜΟΤΕΗΥ οὗ τὰϑ ἐο το- 
ΒρδτΟμ ἔον ὑπο. “ΡΣ μι τὰν ἀἰοπᾶθ", ον (Ἀ0 ΒοοΚα ΑἹ 
οτᾶβ τϑϑίοσεβ: “' [αἱ το ἀοοϊδίοτι, δπὰ δϑαῖρηι πο. 1. 0 [πθ βτεῦ 

ὙΠ βοου ὅν μὲ πὶ διὰ πμδὺ 8 ἕὰσ ταῦτ πτοπάοτξαὶ, 

ἴμαη μ0 μαῦρο Σ ΝΡ ο πϊθοι πα8 ἄτοὶ ὑσοροβοᾶ ὉΥ Μαβ- 
τΆθΚο ἃ 00 Ζ “κα μος (δο εἰμ ρμίοσί μπὲ πὲ μι ϑύθῃ ἐβίτικε 1ὲ 
βἰσανϑθᾶ ε 

οὗ (89 τ πη τ. 613 101}. τὸ βπᾶ ἐπ βαπὶθ ϑστοσ. 
“Σ ψιαστι τχοονα Οτοδίοα πβοέμος μ6 ὙΠ (6}} Βος 

ἔμπας υ ραν ΚΑ ας φμνποτο θμέ μο. τῆ], ἀτὰ ποῦ ἐπα πὸ 

δας ΟΥ̓ ο Κοοτ ψμον ἀνοσίου Πρ ἰβοαία, ὙΠ]; δαὶ, 
-" ἐκ Ὁ τατος ἐχρθοῦ ἴδ βτϑὲ τηγάνου οὗὨ (μ9 φ]οῦ 

τε ἘϑθτοΣ ἀρ, 5μο ὕτοῦῖο ἰαΐο 8 βοημταθηίαὶ τοθοχίοι, 
νός Υ ἦλϑες ἐξ "άργους μολών. 

(68 ϑηΒΉΓΟΥΒ ὙΘΤῪ πδίατα!γ, “Ὑοῦ πιᾶν δ6 εἰδὰ ἰο 

κ κὶ 1 απὶ ποὶ 80 εἰδὰ ἰο Ὀ6 μοτθῦ : δϑίον πμὶϑι ἴα- 

“- πε Βπ ἐχρθοϊθᾶ φαοδίϊουϊηρ δυᾶ δηβπθυης Ὀορῖα. Βαΐ ᾿ξ 

μεταρτῖο  Α ποἰοεταράπε οσαρίοῦ ουΐ οὗ [πο ὙΔΥ δπὰ γαΐ ἰξ ἦτα- 

πῖλον Πρμήφθοῖα, Μα8 Ἰοατε; ἔμα! Εμο βίαιον ἴ8 ἔτοτα 

τὐὴθ οτᾶθτ, 

μμο φοοοπᾶ; 

»»" 
δ νῖν ἐπα ΤΣ οὶ μὴν ποϑει 

ο᾿ ᾿ «οῦοΒ 

Γι πβρτεῖς 

μπρϑῖν Ἦ 



,γ“47 
,.“7: 

“ἴηςς (895; ς 

ΔΝ πὸ ἜΘ τ86 ον ς τηοϑὺ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ΘΟΠΏΘΧΙΟΩ ἮδΔ8 Ὀθθῃ 
Ὄγοκου ὯΣ ΔΘ ὨΘ ΡΠ ΡΘμ6Θ ΟΥ̓ Βοτιθ οοργίβί: οἴονται δ᾽ εἶναι πάντων 

ῬΑ, χη γι ἘΣῈ ΜΑΒΚΑ. 121 
ὃς ἃ» .. Ν 

“εγξῆρας ὙΊΒΙΟΒΑΙ ΝΥ, Ὁ ἐ}] ϑιοῖλ ἃ ὁοι- 
“Ὁ εΣ σον γι 

᾿ϑεινός τούτων δρῶντά τι καλὸν 
᾿ γ᾽ νομισϑὲν νόμῳ, τὸ δὲ 

᾽ς ἕν, 1 εεὲ9 18 θοχς 

ἐν ᾿ θη ἐπὶηϑ8 ἰ8 ποὲ 

᾿ ι Ἴὴ ΕΒ] αἰο᾿ β ρθιι. 

ΔΟΝΒ ἱι. δὶ 1.18 ποῖ 

ἃ 8 ]1πθ 84 ιν. 4 υἱγίυθ, 

εαμ᾽, ἐμοῦ βίᾳ λαβω,, ὨδυλΘΙΥ 

τοΟΣΒ, 

τοῦ μέλλειν μ᾽ ἀπέκτεινες φόβῳ; " ἐν 

.  υ δου δηγίμίηρ Ἰηὐοσυθηΐηρ; Ὀὰὶ [ἢ 
μὰ, το Δποίμ ον ἰορῖο, ἐμαὶ οὐὁἨἩ ψ]}] ἰπθν ναι 

. δδδηςς πατρός γε---χϑονός οοπίδῖη ποίη αὶ ΟΝ 
“ ΟἸΘΑΤΏθ88 ἤατίθποσ οἢ. " 

ἀρ 5613 ϑϑδου ἄοοθβ ποῦ ΔΡΌΪΥ ἰο [09 Ῥαββαβθ ἴῃ ἰἣθ ἔμιλῃς. 
"δ ΒΊΟΝ ῚΙ μᾶγο πιϑπίϊοηθὰ Θ]ΒΘΎΒΘΣΘ ἴπ μὴ8 Βοοκ 

σοφώτατοι ἀνϑιρώπων, πρὸς δὲ τῷ εἶναι καὶ δοκεῖν ἂν πάνυ παρὰ 
πολλοῖς» } ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀποληφϑ ὦσιν, 
ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Εὐθύδημον κολούεσϑαι. ] ὥστε (τοῦ) παρὰ 
πᾶσιν εὐδοκιμεῖν ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι οὐδένας ἄλλους, ἢ τοὺς περὶ 

φιλοσοφίαν ἀνθρώπους. Τῷ ἰΒ ἰχὰθ παὶ (9 ποχὰβ ψποι 1 μδνθ 

ἨΘΣΘ ἰαἰτοἀπορα Ταΐο [ΠΘῚΣ ῬΙΟΡΟΣ ρ]800, Ὠᾶγθ, ΨΏΘΥΘ {ΠΟΥ ΠΟῪ 
οὐοῦτ, ᾿ΘΘ ἰπ6 Ἱπποῦθῃῦ οδθιβθ οὐ {16 5110 ἱπίθυροϊδίζοι, εἶναι μὲν 

γὰρ τῇ ἀληϑείᾳ σφᾶς σοφωτάτους, Ῥαὶ (ΠΥ “γοτΘ πού ἀϊδρδοθὰ ου 
ρύτΡοΒΘ (0 τᾶ ΚΘ ΤΟΟΙᾺ ΤῸΣ δὴ ἱπίθσροϊδίίοῃ, 11 {116 γόγ86 1: (ἢ}0 
Ιοπ ᾳαούοῖ 8ΔΌΟΥΘ. 

Πἷ8 010 τηδίίον οὐὗἨ ὑγδῃβροβι 05 ἸΏΔῪ 86 βαπιτηθὰ Ὁ ἐπα, 
1 [89 τοὶβρ δοηρ οὗ οσὰβ 16. δὴ δοοίϊάθηΐξ οΥ̓͂ ἔγθαυθηΐ ΟΟΟΟΣΥΘΠΟΘ 
1 τα ηρ, πᾶ (6 οοσυθοίΐοι οὐὗἁἉ βιθῃ ΟΥΤΟΥΒ 18 1168]60 (0 6 π|ΐ6- 
απϑοτίοοα δηᾶὰ 80 ἰου Ἰοδᾶ ἔο ἔπσίμον οοπέπείοη; 17. (9 Θχατιρὶθα 
οἵ 560} οομΐἶηδίο δῖ (9 Ὀ6 ἐουπᾶ ἴπ βογοσχαὶ Ῥίδοθβ ὙὮΏΘΣΘ (ἢ6 

παίατο οὗ ταοίτῖθαὶ ἀΐδίορτο τγου]ὰ ξομθγαἾ]γ δ6 ἃ βαΐοραδγα δραίπεί 
ἐμοῖγ οὐσθστθηοθ; δὰ ΣΓ (686 ϑχβϑπιρῖθβ οὐγθῃ Θοηοθσῃ πού ΟΠΪΥ 
εἰαρὶθ ψογὰβ θαΐ οὐϑη ὙἘ|016 σνοσδοϑ, 1 18. πητϑαβοηδῦϊο (0 χοίμ8ο 
αβδοῦ ἰο ἴποβα σθη͵θοίαζα! οπιθηἀδίίοπο ὙΠΊεἾὮ οοηείοί οὗ {γδῃ5- 
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Θεράπων. 
σμικρὸν τὸ σὸν σήκωμα προστίϑης φίλοις. 

1 μᾶγο τσὶ (ἰθη μαχοῦνται ἴθ. μαχοῦμαι Ὀθοδυβο [ο]δυδ 18 ἐπ Κίης 

οὗ Ἠ18 ΘΏΘΙΩΪΘΒ, 88 ἯΘ 800 ἔΥῸΠὶ 18 ἔοσθ ΟΣ Ὡβ ΒΡΘΘΟΙ, δηᾶ Ὦ18 0108 

186 {μα αὖ 1ϑδβί μ Μ{Ψ1] Π6]ν ὅο τιᾶκθ ἊΡ [86 ὨΌΣΤΩΡΟΣ ΟἹ 18 5146. 

“ΟἿΣ Θηθιηΐθβ 8881} αὖ 1οδδὶ ἄρηΐ τὰθι ποί Τονγον ἴῃ Ό ΟΣ." [ΓΙ 

(18 ταηϊθα οομβττοδίοι, 1:0 τουἹὰ ὍΘ σορβγτοθὰ ὉΥ͂ {09 ΔΙΒΊΤΘΥ 

σμικρὸν κι τ. ξ, Βυΐ πον ἃ΄Θ ὙἯΟ ἴο 41] ἂρ (9 φαρβὺ ἬδθΙΘ 816 
ἔνο 11π68 ῸΣ (89 Ῥχροθο ΜΈΝ Γ ρὶγο ἔγοτα 6 ΜΗΝ, δηυὰ ἘπΟλῚ- 

[Ἰοη8; ΠΟῪ Ὀοΐ Ὀορίη Α}1 6. 

1. οὐκ ἔστ᾽ ἐν ὄψει τραῦμα, μὴ δρώσης χερός. 
2, οὐκ ἔστιν, ὦ τᾶν, ἥτις ἦν δώμη σέϑεν. 

ΤΣ γὸο δβῖκ {π9 πιοχϑϑὲ ὈθϑίΠΔΘΥ ΜΟΙ ΘΔΏΒΎΘΙΒ θθϑύ ἴῃ ΟἰΠΘΥ Ρ68- 
8850, Ὦ0 ὙἹ1]1 β8ὺ ὑπδὲ ποίιϊπρ οδῃ ὈΘ Ἰὰογθ Δρρυορσίδίθ ἔμδῃ ἰο 

ΤΟΙΪηἃ 8η οἷ τδῃ οὗ δὶ8 θαπθθβ, θη ἢ6 ἰμγϑδίθηβ (0 101} 

[809 Ὀαί(]6, ΠΟΥ ΤηΟχΘ ἱῃδρργορυαΐθ (μὲ θὲ 6 οουμΐβ οα Ὠὲβ 

ΘΏΘΙΘ8 γὴπηρ ἴσοσῃ 8 ὙΘΥῪ ἸοοΪ ; δηὰ {Πδὺ 88 [10 ῬΤΟΡΘΙ ΔΏΒΥΟΣ 

ἰο {16 ἰαδὲ Ὀοαβὺ σουἹὰ Ὀθ ἰο {61} Στὰ, {πᾶὺ ἐοοΐδ ἀο πο ινομηά, 

80 ἰδ9 βϑθ οὐβουυδίο 18 δἰἰοβϑίιθσ ζοσϑῖρῃ (0 09 ῬΈΌΓΡΟΒΘ, 

θη ἰπ0 0]α τῆδη 88 ᾿υδύ Βαϊ, “1 18 πού ψουίῃυ οὗ τὰϑ ἴο τϑ- 

ἴχαβο ἰο 8μᾶγθὸ πο βρῃΐ τὴ ΤΥ ἔχθπᾶβ᾽., Νον (9 ΒοΟΙΒ 4]] 
ΔΦΥΘΘ ἰὼ {πΠ6 ὙΘΥΥ͂ Ορροβὶίθ ἀθοϊβίοῃ, δπᾶ δββίρῃ 10. 1. ἰο (16 βγϑύ 

δὰΡ δῃηᾷᾶ πο. 2. ἰο ἐπ βθοοπᾶ; δπιὰ ψῇμδί 18 ΤᾺΣ τόσο ψοπάοσεῃὶ, 

ΕΠΤΆΒΙΘΥ ταθϑηΐζίομβ (ῃ09 ὀἤϑηρο, ὙΒΙΟὮ ψγ͵88 ἢγϑύ Ῥχοροβθᾶ ὃν Μυβ- 

ἔταγο, ψὶιμουΐ ρἰγίηρς (0)9 5] ὐοϑῦ ιηΐ ἰμαὺ π᾿ ουϑῃ ὑπ] } 8 1 

ῬΙΟΌΔΌ]Θ. 

ἴῃ {86 ρἠϊρομία Ταυγίοα Ὑ. 818 10]]1. τὸ δηα {πΠ0 8ᾶπὶ0 ΘΣΤΟΥ. 

ΤΡΒΊρθαῖα 888 {826 ὑκηονῃ Οτϑείοθ ψδϑίμοσ ΒΘ ΜΠ] [011 ΘΓ 

ΒΟΙ Θ πηρ. Ογχϑρϑίθβ δηΒοΥΒ ἰπαῦ ῃἢ6 Ὑ{11. Απᾶ ΠΟῪ ἰδμαύ γγ9 

ΔΘ οἢ ἴπ0 ἐἰρίοο (9 Κπον σπμδὺ ααθϑίΐοι ΓΡΡΙρθυΐδ Ὑ{111 δβκ, 
Ὀθοδυθθ ψἅἷδυ΄͵ παίασα!]]  οχροοΐ {89 ἢγϑὺ ὑργαυ ον οὗἩἨ {86 γ]οί 

ἔγοτῃ 86 δΏΘΎΘΣ ἰμοχοίο, 8ὴ6 Ὀχϑᾶῖζα ἱπίο 84 βϑείϊτηθηΐβὶ γοοχὶοη. 

καὶ μὴν ποϑεινός γ᾽ ἦλθες ἐξ "άργους μολών. 
ἰο ὙΒΙΟΙ Οτγθδίθβ ΘΒΉΘΣΒ ὙΘΥῪ ὨδίαταΙγ, κΚὙοὰ τᾶν 6 ρ]δὰ ἰο 

Β60 16 ὮθχΘ, Ὀυΐ Γ δπὶ ποὺ 80 ρἷαὰ ἰο ὃὈ6 Ποτο᾽: δέοι. ὙΒΪΟΩ 1η- 

(θυσυρίοη {π6 οχρθοίθα αποβίϊομϊηρ δῃὰ δηβθυηρ ορῖη. Βα 1 

Ἧ6 ἰακο {118 Ἰἰουταρίϊπρ οουρὶοῦ οαΐ οὗὁὨ (9 γᾶν δηὰ ρμυΐ 10 1πι- 

ΤΑΙ Δίρθ υ δέου ΓρΡΒροηῖα μ88 Ἰθασΐ (μαὺ {π8 ΒίγβηροΥ 18 ἔγομι 

Ασροβ, ἴῃ (18 οχζάθυ, 
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φυγὰς δ᾽ ἀπῆρας πατρίδος, ἢ ποίᾳ τύχῃ; 
φεύγω τρόπον γε δή τιν᾽ οὐχ ἑκὼν ἑκών. 
καὶ μὴν ποϑεινός γ᾽ ἦλθες ἐξ "άργους μολών. 
οὔκουν ἐμαυτῷ γ᾽, εἰ δὲ σοί, σὺ τοῦϑ᾽ ὅρα. 
ἀρ’ ἄν τί μοι φράσειας ὧν ἐγὼ ϑέλω; 
ὥς γ᾽ ἐν παρέργῳ τῆς ἐμῆς δυσπραξίας.--- 

γὸ βηᾶα ὁ80ῃ γϑῦδθ πϑίογαν δυϊβὶηρ οὖΐῤξ οὗ (δ ΨΒ1ΟῺ Ῥγθοθᾶθβ 

δηα Ιηἰχοάποϊηρ ἰο {μαᾶὺ ὙΏ1Ὸ} 10] Οὐγ8 1ἴ. 

ἘῸΥ {86 ΒοΙη9 σΣϑᾶβοῃ, (0 Β00}} ἃ 11η0 δβ {818 (1ομ 1295) 

ἔμελλες οἰκεῖν τἄμ᾽, ἐμοῦ βίᾳ λαβών, 

ΘΟ υ 

[16 τοίοσχὺ 

κἄπειτα τοῦ μέλλειν μ᾽ ἀπέκτεινες φόβῳ; 

ουρμῦ ἰο ΔΒΟΥ ὙἱΠοῦΐ δηγίμίηρ ᾿οὐθσυθηῖης; Ὀπΐ {πδὺ Ῥᾶββαρθ 

ψου]α Ἰοδα πὴ ἰηΐο δηοίθοῦ ἰορὶο, (μαὶ οὗ Ὑ1|Ὁ] ᾿ηίουροϊ δίϊοι, 
ἴοσ {Π0 ἔθου 11π68 πατρός γε----χϑονός οοπίαϊη ποίπϊηρ; δυΐ τψιμδέ 18 
βαϊὰ ψἹῈῸ θα 04] οΟἸθαγηθ88 ἔατί 9. ΟὨ. 

ΤῊΘ Βᾶτη9 γϑᾶδβοῃῃι 098 ποὺ ΔΡΡΙῪ ἰοὸ (80 Ῥᾶββᾶρθ ἴῃ ἰμ6 δμέλῳ- 

ἀειημ5 (80ὅ, σ,. ν») ὙΠΙΘΩ 1 μᾶγὸ ταθης]οηθᾶ ΘἸΒΘΎ ΠΟΤ ἴῃ (818 ΒΟΟΚ 

(Ῥ. πτῦ'Θο7 ὙΠοτΘ ἰμθ ΤΟ] ΟΊ ταοβὺ ὩΘΟΘΒΒΑΣΤΥ ΟΟΠΏΘΧΊΟΣ 88 ὈΘΘῺ 

Ὀχόκθη ΒΥ ἴπ6 πορ]ρθηοθ ΟΥὨ βοτὰ οοργίὶδβί: οἴονται δ᾽ εἶναι πάντων 
σοφώτατοι ἀνθρώπων, πρὸς δὲ τῷ εἶναι καὶ δοκεῖν ἂν πάνυ παρὰ 
πολλοῖς, ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀποληφϑῦσιν, 

ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Εὐθύδημον κολούεσϑαι. ] ὥστε (τοῦ) παρὰ 
πᾶσιν εὐδοκιμεῖν ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι οὐδένας ἄλλους, ἢ τοὺς περὶ 
φιλοσοφίαν ἀνθρώπους. Τὶ ἴδ8 ἰχὰο (παί ἐπ9 ψοσᾶβ ψΏΟᾺ 1 Βαγθ 
ΒοτΘ ᾿πἰχοἀποραᾶ ᾿ηΐο (ΠΘῚΤ ῬΥΟΡΟΣ 0]400, πᾶγθ, ὙΏΘΙΘ ΠΟΥ ΠΟῪ 

ΟΟΘΏ, θθθη (μι ἱπποοθῃξ οϑιβθ οὗἉ [Π9 51} ᾿πέθτροϊδίζου, εἶναι μὲν 
γὰρ τῇ ἀληϑείᾳ σφᾶς σοφωτάτους, Ὀπὲ ΤΠ6Υ Μγο͵0 πού ἀϊβρδοϑᾶ οῃ 
ῬΌΤΡΟΒΘ [0 τη ῖθ τΌοτῃ ΤῸΣ δὴ ἱπἰοτροϊδοῃ, 1Κὸ {89 γϑυθθ ἴῃ (Ἐ0 

]οπ χαοίθα δθογο. 

ΤῊΪΒ Μ0]6 τηδίοσ οὗἨ ὑγαῃβροβιίοη ΤΠΔῪ 6 βυμητηθᾶ ἀρ (μυ3. 
1 186 τρἱβριδοῖηρ οὗ ψοσγὰβ 18 δῃ δοοϊάϑηξ οὗἩ ἔγϑααθηΐ ὀοοῦχσγθθοθ 
ἴῃ την, ἀπ (μ6 οογγϑοίϊοη ΟΥ̓ ΒΟ, ΟΥΤΟΣΒ 8 1180]6 10 Ὀ6 χηΐ8- 
Ὁπαογβίοοα δπᾶ 8ὸ ἰὼ Ἰϑδᾶ ἰο ξυσίμοσ οοπίαβίοι ; 1 ἢ 6 ΘΧΘΙΏΡ]Θ8 
οὗ βῃοῃ: ΟΟΠΒΙΟη ἀχὸ (0 ὃΘ ἔουπα ἴπ Β6ΥΘυ8] ρ]δθθβ ψΏΘ.6 ἰδ 
ἡϑίατο οὗὁἨἁ παϑίσῖθαὶ ἀϊδοραθ σου] βθηθσα!ν Ὀ6 ἃ βαΐξορπατγὰ δραϊπδί 
ΓΠΘΙΣ ΟΟΟΌΣΥΘΙΟΘ; δπηᾶ 1 ἴπθ86 ϑχϑῖηρ]θβ οὔξθῃ ΘΟμοθσα ποὺ ΟΠὨ]Υ͂ 
Β]}519 ψοχᾶβ Ὀπΐ ΘΥΘὴ 2016 ΨΘΥΊΒΘ8, ἰδ 18 ΠΤ ΘΒΟΠ 8016 ἰο τθῦαβθ 
δββθηῦ (0 ἐμοβθ οοπ͵]θοίασαὶ θιιθηδαίουβ ΜΏΙΟΝ οομπδὶδὺ οὐὗὨἨ ἰχᾶῃ8- 
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Ῥοβι[οη, ἤθη ὉΥ͂ ϑιοἷι ἐγ πΒροϑι(ου γα ΟὈΐαὶη βϑηΐθηοθβ οὗ ΒΟ ἢ 
{πὸ φτδτητηδίϊοαὶ οοηϑέσαοίίοη δηὰ (6 Βθ0η86 ἃ1Θ Β10}} 88 β8 18 ἢ 
χοϑᾶθυ, Ὀθοϑιιδθ 1ῷ 18 τηοδέ ἘΠ ΚΘΙΥ ἐπα ροοὰ φ,ϑιησηαν δηα ροοά 
86:86 Βῃοιυϊὰ Ὀ6 ρῥτοἀποθᾶ ὉΥ͂ δοοϊάθῃί, δῃᾷὰ ποὺ 6 (ἢ βθη86 δηᾶ 

{ῃ6 φ,ΤΑΠΙΤΠΑΥ ᾿ηἐθηαθα Ὀγ (μ9 δυΐδμοσ. 

ΤῈ6 απροϑίιοη οὗ ἰμ0 ὦ »γἹογὶ ῬυοθΘὈ] Υ οὗὁὨ 1πίρυρο δι] 0}}8 τηαῦ 

Ὀ6 ἀϊβροβθά οὗ ἰῃ ἃ ἴον ψογᾶθ; ὈσΟ ΘΌ]Υ πὸ οπῈ Μ0}}} ἀθῃῦ (ἢ 
ΚΘ μΒοοὰ ἐμαὶ ψοσᾶβ ἀρρϑατίπρ ἴῃ {9 τιᾶΥρὶη, ὙΠΘΥΘ (ΠΟΥ͂ ὙΘΙΘ 
Ἰπίθηἀεὰ 838 πιο ΟὈβοαγαίϊοηβ, βΒῃου]α Ὀθ6 τηϊϑίακθη ὉΥ ἃ οοργὶδβὲ 
ἴογυ γϑϑίογδίομβ οὗ τηδύϊοσ. οὐ θα ἴῃ ἐμ6 ἰοχῦ; Ὀμί ΒοΙὴ6 Ῥθυβοηβ 

ΤΑΥ͂ ἔδϑὶ] σο]υοίδηῦ ἰο Ὀ6]|16υὸ (μαὺ (Π09 βουῖθοβ σου Ὑ}1}}γ} 1η- 

ἰθυροϊαίθ σοσᾶβ οὗ {Π6}]Σ οὐσῃ, δηα ϑηάθαυουσ ἰ0 ρᾶ88 ἰβοπὶ ΟἹ δ8 

(89 ψοσὰβ οὗ (86 δυΐμοσ, ΟΥ βδυύβδρβ ἔπθὺ σου]ᾶ οσομοθᾶθ βΌοἢ ἃ 

ῬΟΒΒΙὈΙΥ ΟἿἹΥῪ ψὮθχΘ {μ6 ἰθοχὺ ὙΔῸΒ (μ6 δοργίθί μα Ὀθέογθ 

Ἡἶτὰ Ῥγὰ8 Θοτταρέ οΥ απἰπέθ!]}ρῖ 016; Βα (18 6116 (μδὲ ἐμ τσ θχα 

Οὗ ΟὟΤΓ τρϑηυβουρίβ Ὑγ6 10 ΒΟΥΌΆΡΟΪΟΙΒ δηἃ ΟΣΘ ζΘΠΘΥΑΙΥ ραυϊάθα 

ὈΥ͂ ΘΟΙΏΙΔΟΙ 86η80, 18 αἰ ο οί ΒΟῸΣ ΘΟΠΊΓΑΧΥ (0 Θχρουίθθοθ. Ησυπᾶγχοαβ 

οὗ ραββαβθϑθ τὺ 6 δαἀμπορᾶ ἔγοιῃ 8}}] (86 πιδβίθυβ οὗ Αἰξίο Ῥ,ΌΒΘ, 

ἴο ΒΩΘῊῪ ἰμδί [86 Βουθῦθ8 ΨΟῚΘ ἰῃ {86 Ὠδοιΐ οὗ 1πϑοσθπηρ ἀπηθοθ8- 

ΒΆΥῪ ΜΟΣΒ, οτβ ΒΟ 6 χ6 ᾿πίθααδᾶ ἴο οἷς ουΐ 6 ὀοῃβίχαοίος, 

δ ψὮ10} ΟὨ]Ὺ βοσνθ ἰο9 οοπέουμά 10, δηὰ τγοτᾶβ ΏΙΟΩ ΒΘ δαὶ 

[86 ψ010 αὐ οὗ [80 μᾶββᾶρθ γ͵χ88 τηϊδαπάογβίοοα. Τ00 πιὰ ἢ 

βίσϑϑβ οαῃποὺ ὃ 16] ἃ οἢ ᾧμθ Ἰαβϑί οἷδββ, ἔὸν 15 ψὸ βηᾶ 8 οἰδιβθ 

δἀάδὰ ψΟἢ οἰἰῃον οοπίχααϊοίβ (06 τϑβὶ οὗὐ {16 βθῃίθῃοθ ΟΥΣ 18 

εἰΐου]ν Ιγγοϊουδηύ ἰο 1ΐ, (06 Βουῖῦθ 18 δῇ οὔοθ οομγυμοίθα οὗ 46]1- 

Ὀθχαΐίθ [ὈΣΡΘΥΥ. 

1 ἈδΥθ δἰγυθδαν ροϊηΐθα ουὐ ἰπαὺ ἴῃὰ ζΖαϊυα 110, 4, 89 σψοχάβ 

τοῖς δὲ ἐγκρατῶς δγΥΘ. 8 δηἐ 6818 Ἰηγθηῤθᾶ [0 ΔΉΒΎΤΟΣ ἰο τοῖς μὲν 
ἀκρατῶς, πᾶ (δαί τοῖς μὲν ἀκρατῶς 1861} 18 ἃ οογταρί τοαάϊηρ, 

ἴ0Υ (820 ΒΡΘΆΚΟΥ 18 ἀθβου θὴρ {μα γυϊραῦ Κιπὰ οὗὁὨ ἰθιωροχϑῃοθ 

ιϑδίοἠ ἐς ἀδυοίοροα δυθπ ἕμ οὐϊία θη απαᾶ ἐπ δϑαδίδ, 10 ργεουθμί ἐδεαὼ" 

ὀοίῃρ' μηγοδίραίθ α5 [0 ρέθαβδιι6, ὅπερ εὐθὺς παισὶ καὶ ϑηρίοις, 
τοῦ μὴ ἀκρατῶς ἔχειν πρὸς τὰς ἡδονάς, ξύμφυτον ἐπανϑεῖ. 1 μδγθ 
4]180Ὸὸ τωϑηομθᾶ ἃ ρϑββαρθ ἴῃ {ἰμ80 βήῥαάο, ψ,θχο [80 αιξοχθσιοθ 

Ὀούνγοθῃ Ρ]αΐο᾽β τηϑϑπΐηρ διὰ {μα οὗ [86 ᾿πίθυροϊδίοσ διηουπίβ ἴο 

ἃ οοπέχδαϊοοῃ. ΕῸΣ Ὑ110 {80 οὯθ 118 8, 11 ἜΘ 870 ΒχΧ9 οὗ 

ΟἿΥ ῬΥΙΏΟΙΡ]6, ἀϊβυοραγα ΔΩΥ βθϑιίηρ οοπἰγδαϊοίϊομβ (δῦ ἸΩΔΥῪ 81180 

οαὐ οὗἉὨ 1ΐ, (χαίρειν ἐῴης ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ὀρμηϑέντα) 86 οἴδονι 
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(6114 18 ἰο μο]ὰ οἿνγ ῥσυῖποῖρ]θ ΟὨΪΥῪ ῬΓΤΟΥ 81 Ομ} γ, ἀπ 1}} δυο ἢ} ἃ ὁοπ- 

ἰταὰϊοομ ατῖβοϑ.Ό 860 βάωσο 10], "Ὁ. 

Ιῃ ἄσιυς 841,8, Ἧ0 τϑδά, τὸ δὴ λανϑάνειν τούτων δρῶντά τι καλὸν 

παρ᾽ αὐτοῖς ἔστω [νόμιμον] ἔϑει καὶ ἀγράφῳ νομισϑὲν νόμῳ, τὸ δὲ 
μὴ λανϑάνειν αἰσχρόν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ μὴ πάντως δρᾶν. Τῇ [Π18 18. ὁογ- 

τοοί, (89 Ὑυου δϑβοσχίβ ὑπαὶ ηοΐ ἰο ἄο {π6 ἔογθιἀθῃ {ΠῚΏρΒ 18 ποῦ 

ἀϊβρυδοθῖ!. Βαυΐ 80 88. ἃ ἰγαΐϊθηι πϑύοῦ ἀσορρϑᾶ ἔσο Ρ]αΐοβ ρθη. 

Ἀδιθοτο τὸ δὲ μὴ λανϑάνειν αἰσχρόν, διὰ [Β6ῃ τὸ 866 ἰμπαΐ 1{ 18 πού 
τὸ μὴ δρᾶν ἰμαὲ ἰβΒ ἐο Ὀ0 (86 καλὺν οΥ̓ [Π686 ταθῃ οὗ τχϑαῖς υἱσίαθ, 

Ὀαΐ ἰμαύ ἐπ6γῪ ἃτθ ἰο ὃθ Δ]]ονθοᾶ ἃ Ἰοσγοσ Κἰβᾶ οὗἩ καλόν, πδιρΘὶΥ 
τὸ λανϑάνειν δρῶντας. Απὰ βο Ρ]αΐο Θοτητηθηΐβ οα μἷβ ΟὟ ΨΟΧαΒ, 
οὕτω τό τε (γυΐρο τοῦτο) αἰσχρὸν αὖ καὶ καλὸν δευτέρως ἂν ἡμῖν ἐν 
τῷ νόμῳ γενόμενον κέοιτο. 

Πι 16 ἀϊῆουϊί ἰο δοοουπὶ ΤῸΥ βιοἢ 1 ον Ρο δ οῺΒ 86. ἰμο89 ΒΊΟΣ 

Ι Βᾶγθ ροϊηἰθα ου ἴῃ τὴν οαϊίου οὗ (πὸ δυηιροσίμπι (ΕΡ. δὰ ΤῊ. 

ῬΡ. ΧΙΥ-ΧΥ) δηὰ γοί {Π6 0 δῖ οἵὗἨ ἁ δομίϊηθαὶ οθοῦτγθηοθ ἴῃ Ρ]δΐίο. 

Ομ (ἰμ6 οὔθ μδηὰ Ὑἷ6 οδιι ΠΔΡΟΪΥ ΟΟΠΟΘΙΥΘ ΠΟῪ ΔΗΥ͂ 006 ὙΠῸ 

ΚΩΘῪ ἰὰθ οοῃβίχιοίζοη Ὑ{6}} οπουρῃ ἰο ΒΌΡΡΙΥ ἐπιτρέψειν ὑμῖν 
(ῥαιυς 817, οἡ βου] [411 ἴο 806 ἐμαὺ ἐάσειν παὰ Δἰγθαάν Ὀθ6θη ῥτο- 
νἱἀρα ΟΣ (8 βδῖηθ ῬΌΣΡΟΒΟ, Οὐ ὙΜὮΥ͂ ΔΏΥ 0Πη6 8Βπου]ὰ πᾶγο ἰδουρηύ 

ἴξ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἔοὸσ ἐμ βϑῆβο ἱπ Τἠφωίοίμς 111, ο, ἰο δδά τότε καὶ ὁ 

Πρωταγόρας αὐτὸς ξυγχωρήσεται, ἴῃ οτὰθγ ἴο φσίγθ οοῃβίσιοίϊομ ἰο 

Ὑδδὺ Φ0}]ογθ, θὰ Β6 δᾶ Ὀδέοτο Εἷπι ἐξ ἁπάντων ἄρα ἀπὸ τῶν 
Πρωταγόρου ἀρξαμένων ἀμφισβητήσεται, μᾶλλον δέ γ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνου 
ὁμολογήσεται. 

Βυῦ (86 ᾿πηὐθυροϊαύοσβ ἃτθ ποῦ τΏΘΣΘΙΥ 1ηὐθηῦ ὁ ΒΟ] πρ ουΐ 

(80 οομδίγτιοίοη ὈΥ {Πϑῖγ βρρ]θιηθηίβ; βοταθίτηθβ (6 Ὺ ϑηάθαᾶ- 

ΤΟΣ ἰο ρίνγθ δὴ δααϊίίοιιαὶ Ὀοδαΐ ἰο (Π9 ἰοχὺ, 88 ἴῃ (6 ἔο] ]ονγ- 

ἵἱῃρ' φῬᾶββᾶρο οὗ ᾿ϑριιοβίμθηθβ ἐμ δίἰιΐανι, ΜΏΙΟΗ 1 αποίθ ἐνδέων 

ΟΜ 8Β ἃ ΒρΡΘΟΪΘη οὗ 80 ΤΩΔΏΏΘΡ 1ὰ ὙὯ10. ΟἿΓ Βουϊῦθε 

{πουρῦ (μογ οουἱὰ δἀὰ δη:81ηρ ἰουομθ8 ἰο Αἰΐο ογαίοσυ, δ46, Α. 

εἶϑ᾽ ὑμεῖς τὸν οὕτως ὠμόν, τὸν οὕτως ἀγνώμονα, τὸν τηλικαύτας δί- 

κας λαμβάνοντα, ὧν αὐτὸς ἠδικῆσϑαί φησι μόνον, (οὐ γὰρ ἠδίκητό 
γε,) τοῦτον ὑβρίζοντα λαβόντες εἴς τινα τῶν πολιτῶν ἀφήσετε, καὶ 
μήϑ᾽ ἑορτῆς, μήϑ᾽ ἱερῶν, μήτε νόμου, μήτ᾽ ἄλλου μηδενὸς πρόνοιαν 

ποιούμενον οὐ καταψηφιεῖσϑε; οὐ παράδειγμα ποιήσετε; [Ὁ ΘΥΘΥ 
ἴογτ9 ψὰβ ἃ ρϑϑϑᾶξζθ ὙὮΘΣΘ {μ6 χυ]θ8 οὗ Ασύ σϑαυϊγοᾶ (πδΐ ποίμϊηρ 

Βῃου]ὰ ᾿ἱπίουταρί (10 501811}1πρ ἱπαϊρηαίίου οὗ π6 βρϑαϊκοχσ {11} 10 

Ὀυχβί ουῦδ 1. Ομ 5ἴῃρ]6 0811] ἰο γσϑηρϑᾶῆοθ, ᾽{ 18 018. οἱ ὙἘ]ΟῊῺ 
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ΟἿΓ ΟΟΡγὶδβίβ δανθ ραυηῃιβῃθᾶ ὙΠ} ἀφήσετε δηὰ οὐ καταψηφιεῖσθε. 
Βαυΐύ ἸΧΟΚΠΥ ἴον πι8, {118 βϑοοῃὰ οὐπδιηθηΐ 18 Ταϑίθηθα οπ ἰο 80 80- 

ουβαίδγο ποιούμενον, ΜΟΙ τοΐαβοβ ἰο μοϊὰ ἰζ. Ῥοϑυδαρβ ἰμοβθ ψ8οῸ 

Ὀο]ουθ (μαΐ 48}1 ἱμίθσρο δἰ !οὴ8 πὶ οι οβίμθηθθ ἃ.Θ ροϑίθσίο ἰο {16 

ΜΒ. Σ, ν1}} Δ] 1οΟἿἹ {818 ἰο θ6 δὴ ϑχοορίΐζοῃ ; Ὑ}110 [ΠΟΥ͂ ΔΥ6 τιδκίηρ 

Ρ [ΠΟῚΣ ταϊηᾶβ, Ἰοὺ 1ὴ9 ἱπίοστη (89 χσϑϑᾶοσ οὐ τὴῦ βαβρίοῖου (μδὲ 

τὸν οὕτως ἀγνώμονα ἰΒ ποίβίης δαΐ ἃ ἔοο 88} ἀϊέξορταρ ἴα οὗ τὸν 
οὕτως ὦμόν, δπὰ ἐπα μόνον ἰ8Β δῃ δἀάϊίΐοπ θαΐ πὸ ἱπιρτουθιαθαΐ 
ἴο φησί. 

Α Υ̓ΘΣΥ ΘΟΙΏΤΙΟΠΗ ΒΟΌΣΟΘ οὗὨ ἱπίθυροϊδέϊοα ͵8 {89 δἰθιαρί (ο 8]] 
ὋΡ 9808 ἸοἿἿ ἴῃ [80 ΟΟΡΥ, ΟΥ (0 οομρ]θίθ ρϑββαρθθ Ὑ1ΘῊ βϑθῖὶ ἰοὺ 

Ὅ0 ἀοἔοοϊίδγθ. [ἢ αὖ ᾿ϑαβί ἔγγο βϑϑβαρϑβ οὗ {μ6 βῥέίθδμβ 1ῦ 18. Ῥσϑί 

οοχίδϊῃ ἐπί γ1 Ὦᾶγθ ΒαρὈ]θτηθηΐβ οὗὨ (818 Κιπά, Ὀὰΐ τὸ δᾶνθ πο- 

[ῖηρ ἴἰο γυϊάθ ᾧἃ8 ἰο {π6 ἀοίθοίζοη οὗ {Π686, ὀχοορύ (89 ΒΟρ6]688- 

ὯΘ88 οὗὨ {π6 ργοδθῃηὺ χϑδάϊηρ; δῃηᾶὰ 88 Ἰοῃρ 88 070 8109 ἹΠΡΘΏΣΟΙΒ 

ΤἸΆΘ. 0 πηαογίακθ ὑο Θχρ]δὶη ουοσυύμιηρ, (Βαγοὸ μον ποῦ ουθῃ 

ΟΧΡ αἰ θα ΘΥΘΣΥ͂ Ομοσὰβ ἴθ ϑοΟρὮ 6196, διὰ μὲ ἰοο δοοοσάϊηρ 

ἴο ναχίουβ σϑϑάϊηρθἣὴ 1Ὁ Μ1]1 δ αἰ δῆου!ς ἰο Βοϊὰ ομδβ στουμᾶ 

ἀραληβύ 86}. δΔαγΘΥΒΑΣΊ6Β, 0 ΟΥ̓ΘΙ ῬΟΒΙΟΎ6 ΤΘΒ]8 ἀραϊηϑί ἃ ΤΠΘΥΘ 

οὐ μανϑανω. Βαΐ ἰδ8 ἰ80]65 ἂῦϑ ἰπσπθᾶ ψμθη ἯἨΠΧῪ Οοτηθ ἰο μᾶ8- 
Βα065, ὙὮΘΙΘ 1716 δ ΒΏΘῪ (δ βοῦχζοθ οὗ (Π6 ΟΘΟΥΤΌΡΟΪΟΙ ΟΥ̓ ῬΓ͵ΟΥ͂Θ 

ἐμαὺ (ΠΟΥΘ 18 ΠΟΘ, 85. ὙΨΏΘΗ ἃ ΤΑΔΥΡΊΠ8] ποθ 85 Β]) ρῃυθαὰ 1πίο {Π0 

ἰοχί, δὰ μοπ, Ὀοίηρ ἰχϑαϊθα 88 ἃ ρασζί οὗ 1{, 'δβ ὈΘΘΏ 80 ΒΌΡΡΪΘ6- 

τηθηὐθα 88 ἰο ὕχίηρ 1 ἱπίο ΠΔΥΙΠΟΩΥ ὙΠ0} 18 Βα Στοῦ Πα ηρ8. Οοθοί 

ΒΌΡΡΙΙ65 τὴ Ψ1ΚῈ 8 ᾿πϑίϑποθ ἔγοσα (ἢ9 οοἰθχαίθα ἔσαρταθηύ οὗ (ἢ 

Ογείαηβ. Ἑυτὶράθβ μδὰ υυϊίθαι φοινικογενοῦς τέκνον Εὐρώπης, 

δια ἃ ϑομο]δβθί Ὠδὰ ἴῃ (19 Μαγρὶῃ οχρὶδϊποᾶ (Π6 βτβί σογσὰ ὈΥῪ 

τῆς Τυρίας. ΤΏ] γα ὈΥ δοοϊάθηξ ἱποοχρογαίθα σι ἴπ0 ἰθχύ δπάὰ 

σομΒἀογθᾶ 88 ἃ φασί οὗ 10; Ὀαΐ (μ6η {Π9 Απαρθϑϑίϊο ταϑίσϑ σϑαυϊσϑὰ 

ΒΆΟΙΒΟΣ 5801180]6. ΤῊ18 ᾿γ8 8ϑοοη οππᾶ; ϑηὰ 80 ἔτοτῃ {μα ἀαΥ ἰο {Π6 

ρ(ἰοία αα Ἡων, δπὰ ἔγοτα 10 (0 Οοσ οὐγσῃ ΠΟΥ ὙΣῖΐθ ΟΥὁ Ῥτὶηΐ, 

φοινικογενοῦς παῖ τῆς Τυρίας τέκνον Εὐρώπης. 
Ι 11 αἶνο δὴ ϑχϑιηρὶθ οὗἨ ἐδ βᾶτιθ Εἰπὰ ἔγοιαη [9 ἱρἠϊξομία 

Ταμρίεα. Ιῃ τ. 464, Τρ βομῖα Ὀχαγβ, δέξαι ϑυσίας, ἃς ὁ παρ᾽ ἡμῖν 
νόμος οὐχ ὁσίας ἀναφαίνει. ϑοτιθ οοταταθηίδίουν ἐμῖπβ 1ξ σου δ 

ΜὮ16 ἰο τὰ ἰπθ τοδᾶοσ ἐμᾶὲξ παρ᾽ ἡμῖν ἄοθ5 ποῦ ταϑϑῃ μ6 Τδὰ- 
τἷαπβ Ὀαΐ [Π6 Οσθθῖκβ, δᾶ (μἰβ ἢ6 ἄοϑθβ ὈγῪ τυϊξπρ οπθ ψοτχὰ, “Ελ- 
λησι. ὝΠΘΩ {Π18 γογὰ οοπιθα ἰο 6 τηϊχϑά ρ ὙΠ} {86 τϑϑί, 1 18 

ἰοππὰ ὙΘΙῪ ὑγοιθ]θβοσιθ ἰο {89 πιϑίσθ, Ὀπΐ δὴ ἱπρθῃῖοῦβ ῬΘσβῸπ 
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ἀἸϊβοονονβ ὑπαΐ 1 10 18 Ῥ]δορ ὙΘΥῪ ΘᾺΣ ἰδ οηὰ ὙΠῈ ἃ οομυθηϊθηΐ 

ἀϊΒ8γ}18}}19 οὗ πο ρδυξουδν τυϑϑῃϊηρ δὕου 10, 16 Ψ1] σῖνγθ πὸ ἔασί μου 

χοῦ }]6 δὲ Ἰϑαβὲ ἰο πὸ τηθίσιοδὶ οσιϊθο. Αμπᾶ βὸ γψγὸ μᾶγϑ δέξαι ϑυ- 

σίας, ἃς ὁ παρ᾽ ἡμῖν νόμος οὐχ ὁσίας Ἔλλησι διδοὺς ἀναφαίνει. 
Α ΤῊΟΤῸ ΒΕ Πηρ ΘΧΘΙΡ]Θ 18 ὑπαὺ ΒΊΟΝ 1 πδγθ Θ]ΒΟΎΠΘΣΘ σἴγθῃ 

ἔγοσὰ ἐθ6 ἤίοάεα νυ. 184, [0]]. 

πέποιϑα, Πελίου δ᾽ ἐχϑρός ἐστί μοι δόμος 
Κρέων τε" τούτοις δ᾽ ὁρκίοισι μὲν ζυγεὶς 
ἄγουσιν οὐ μεϑεῖ᾽ ἂν ἐκ γαίας ἐμέ. 
λόγοις δὲ συμβάς, καὶ ϑεῶν ἀνώμοτος 

φίλος γένοι' ἄν, κἀπικηρυκεύμασιν 
οὐκ ἂν πίϑοιο, τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσϑενῆ, 
τοῖς δ᾽ ὄλβος ἐστί, καὶ δόμος τυραννικός. 

ΕΠΤΩΒ] ον 8 ποίθ οὐ καπικηρυκεύμασι 18 85 Φ0]]ογ8. “κἀπικηρυκεύ- 
ματα ἐερὶ! ϑοἠοίϊαεξία. ἐπικηρυκεύματα γάρ εἶσι τὰ διὰ τῶν κη- 

ρυγμάτων γιγνόμενα πρὸς φιλίαν. τῇ δὲ εὐϑείᾳ ἀντὶ δοτικῆς κέχρη- 
ται. ἔδει γὰρ εἰπεῖν, καὶ τοῖς ἐπικηρυκεύμασιν οὐκ ἂν πίϑοιο. 4- 
δυμος δέ φησιν ἐλλείπειν τὴν διὰ. διὰ τὰ ἐπικηρυκεύματα. Ραμίϊΐο 
απΐδ ἱορ ϊμ"; μὴ ὀμόσας δὲ φίλος γένοιο αὐτοῖς διὰ τοῦ ἐπικηρυκεύ- 
ματος. ϑέλει εἰπεῖν, ἀντὶ τοῦ ἐπικηρυκεύμασιν. λείπει δὲ ἡ διὰ, 
ζαίοί ἀΐο αἰϊφωϊά φμοά ΘαίνΠα76 παφὰθο." Τ,οὺ ὰ8 δκο δοοουηύ οἵ 

(η6 ἀϊβου]ῖθθ ἱπὰ ἰῃ0 τ οΪΘ ραββᾶῆο. Εἰχβί ἔμποσθ 8 μεϑεῖ᾽ ἄν, 

ΒΘ οὐρμΐύ ἰο σογοσ (86 ζϑηϊᾶνο, δπᾶ δἰϊπουρῇ ῬΟΙΒΟπ᾿Β ποίθ 

185 8 ΘΧΟΘΙ]θηξ οηθ, (86 απθβίϊομ 80}}} ΣΘΟΌΣΒ, “ὙἘὨΥ ποΐ ἐμοῦ 
αὔίοσ [6 πθαρῈ" γοχὺ ὁ" ΕῸΣ ἀνώμοτος 'ἱπ (6 δοϑὲ ΜΗΜ. ἰδοσθ 
16 ἐνώμοτος, Ῥαΐ {μ18 ο]Ϊά βομο]ΐασα Ὁγ 186 μὴ ὁμόσας δέ Βυρροτίβ 
[π6 ἔοσθοσ. ΤΉθη θὸ μᾶνο κἀπικηρυκεύμασι ἰπ (89 ἰοχί, Ὀαΐ {89 
ΒΟΠΟΙἸαδίβ ταοϑὺ οογία!η]ν χοϑᾶ οἰΐποσς καπικηρυκεύματα, οὐ τἀπι- 
κηρυκεύματα, οΥ Ὀοΐῃ. [1,88ὲ οὗὨ 4]] ψγὸ βπᾶ ἴπ 4}} ΜΗΒ. δπὰ ἴῃ 
(86 β680)16 οὐκ ἄν πίϑοιο, ψἈ1ΘΝ, 88 Πἱηδοσῦ οὔβασνθθ, 8 (89 
ΟΟΠΕΥΑΙΎ οὗ ψμαύ ψὰβ ἰο ὃθ Βα] 4. ἘῸΣ {818 τϑᾶβοῃ τροάθσῃ 6(]- 

ομβ μᾶῦο δἀορίϑα Ὗ γύθη ϑομ᾽β τάχ᾽ ἂν πίϑοιο. Βαυΐ 16 τὸ Ιοοκ 
δὲ (16 βθοοπὰ βοβοϊατα αποίοα ὈΥ ΕἸτΆΒΙοΥ φίλος γένοιο αὐτοῖς διὰ 
τοῦ ἐπικηρνκεύματος, Ὑ6 ΟὔΒοΙΥΘ 8 ΠΟῪ ΘΟ ἰπδίϊοθ, ΜΈΪΙΘΣ 

Ρτουϑβ ἐμὲ τἀπικηρυκεύματα τοῦβί πάτο Ὀθθη 80 ρμὶδορᾶ ἐμαί 1 

οοὐ]ᾶ Ρ9 ἰδίθῃ, ψμθίοσ σἰρ]γ ὉΣ ποί, 88 βίδπαϊηρ ἀπὸ κοινοῦ 

(ο {9 ἔχγο ογρίϑεϊγοβ γένοι᾽ ὧν ἀπὰ οὐκ ἂν πίϑοιο; Ὀαέ {π18 ψου]ᾶ 
ὍΘ ΣΙΏΡΟΒΒΙΡ16 1ἢ [86 ὙΘΣΒΘΒ τϑὴ {πΠπ8: 

ῬιΙαίοηίϑ ῬΙΙουαν, 9 
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φίλος γένοι᾽ ἂν τἀπικηρυκεύματα, 
οὐκ ἂν πίθοιο. 

ΤἘΒογοέουο {ῃ6 Ὑοσ868 τηῦσϑὺ ἤδυθ Ὀ6ΘῺ 80 δυταηρθὰ (Πδὺ ὙἘ1]6 

οὐχ ἂν πίϑοιο τἀπικηρυκεύματα 
τοδθ ομθ 11η6, φίλος γένοι᾽ ἂν 10] ογγοᾶὰ ἱπ ΒΌο ἢ! ἃ ὙΑΥ 88 (0 δᾶ- 
τοὶ οὗ Ὀθπρ οοηβίχιιθα 8180 ὙΠ} 6 βάτο ψοσχὰ. Απα {μὶβ 18 ἴὴ 

ἔδοξ {ῃ9 ΚΟΥ οὗ ἐμ ϑῃΐρτοα. οὐκ ἂν πίϑοιο τἀπικηρυκεύματα 
Βῃου ἃ Ὠᾶγθ [0] ουγοὰ Ἱτητηθαϊαίθὶν οὐ ζυγείς. Βαίΐί 10 τγᾶβ Ἰϑϊ ουΐ, 

δα Αἰθιγαγαβ χοβίοσθα δὖ {86 βὶὰθ οσ δ (06 ἔοοί οὗ {μ0 ρΡᾶρο. 

Εγοτα ΒθπῸΘ (10 ἰαδύ ρᾶχί ψὰϑ ἔοίοιοὰ δηᾶ δίΐθα ἴῃ :τπιϑαϊαίοϊ 

αἴνον φίλος γένοι᾽ ἄν: αὔίον ψΒοΒ οὐκ ἄν πίϑοιο, ὙΕΪΘῺ 8.}}} σϑ- 

Τηδὶ θὰ οὐ Ὠαπᾶ, γ88 δατηϊ θα ἱπίο (ἢ6 γϑοδηΐ ρ]δοθ. Βαΐ ἱῃ (ἢ 9 

ταθδηἐϊταθ (μ6 βθη86 οοπίαϊποᾶ ἰπ οὐκ ἂν πίϑοιο οουἹᾶ ποί παὶξ 

ἴον 411 (μθ8θ δαϊυδίσαθηΐβ: 80 ᾧμ9 ΘΟΥΥΘΟΐΟΥ τηδᾶθ ἃ 11πὴ6 66 “μο, 

Θηᾶ {μαὺ 18 [26 ὙΘΣῪ 11π6 ΜΈΙΟΝ Ῥοσβοι ἀοίοπἀοθᾶ, 10 ρῥδββᾶρϑ 

ἐπογοΐοσθ βῃουϊὰ 6 χοϑίοσϑα {μὺβ: 

πέποιϑα' Πελίου δ᾽ ἐχθρός ἐστί μοι δόμος, 
Κρέων τε" τούτοις δ᾽ ὁρκίοισι μὲν ξυγεὶς 

οὐκ ἂν πίϑοιο τἀπικηρυκεύματα" 
λόγοις δὲ συμβάς, καὶ ϑεῶν ἀνώμοτος 

φίλος γένοι ἄν, τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσϑενῆ, 
τοῖς δ᾽ ὄλβος ἐστί, καὶ δόμος τυραννικός. 

ΤῊ οοπδίγαοίίου οὗἩ (Π6 ἐμπιγὰ 1106 18 ͵πδὲ [Π9 βᾶτὴθ 88 [9 ΟΣ ΘΤΊΟ 

ἦ ρά νύ μοί τι πίϑοιο. 
ῃ οοποϊμβίοι 1 {11 ροϊπΐ ουύ βοτὴθ οὗ (86 τηοϑύ βύσιηρ 1ηΐο Γ- 

Ῥοϊαὐϊομβ ἰπ δποίμον Ὠ᾽δ]ορὰθ οὗ Ῥ]αίο ὙΒ160} μ65 ἕασϑα Ῥυϑίυ Ὡθαυΐν 

88 1} δβ ἐμ9 ῥῥϊίοδια, σία. ἐμ Ῥοἰϊίομθ. 286, Δ. μᾶλλον ἢ περὶ τὰ 
μείξω. 286, 8. δυσχερῶς (τοοᾶ ἧπερ). 286, ». δεῖν (γοδὰ μεμερίσϑαε 

δα ΟΟΙΡϑΙΘ 284, Ε). 287, α: τῶν τοιούτων λόγων. 2871, 8. καὶ 
ἐμπύροις καὶ ἀπύροις. (ΤῸ ἀξαίορτιθ 18 11] ἀϊβέσι ρα θα, δηὰ βμου]ᾶ 
ὈῸ ἀγσδηροὰ ἔῃπ8. προσῳϑέγγομεϑα.--- Ν. Σ. καὶ μάλα γε συχνὸν 
εἶδος. . καὶ τῇ ἕξ. γε---ἐπιστήμῃ. Ν. Σ. πῶς γάρ!) 288, ο. 
προσαγορευϑέν. 298, κ. ὀρϑή (τοδὰ οὗ ἂν γίγνηται). 298, Β. 
ἡγούμεϑα (οοπιπια αἴοσ ἄρχοντας). 296, Δ. παχυτέρως. (ἸΏ Ββέχαο- 
το 8: ϑήσει τὸ τοῖς πολλοῖς προσῆκον, καὶ τὸ ες ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ 

τό πῶς οὑτωσί. Ἐραὰ ἐν ἑκάστοις τῶν νόμων.) 29ὅ, ν». παρὼ τὴν 
ἐλπίδα. 298, ν. ποτὲ νομοϑετηϑέντα. 297, 5. οἷοί τε ὦσι. 298, 

Α. ἀναλώματα. 299, Ε. ζητεῖν. 8038, Ε. λείπεται, 
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ΡΕΉΒΟΝΒ ΟΕ ΤῊΝ ὈΙΑΙΟΟσΟΕ. 

[μδνὸ φροϊπίθα ουἱ βούθσδὶ ρϑββᾶρθβ ἴῃ {μ0 ῥλεδμς ψὮΘτΘ (89 

ἀϊαϊοσαθ [88 ἔουμὰ 18 ΨΥ ἱπίο (89 ὙΤΟΙΡ ῬΘΙΒΟΠ᾿Β τηοὰαΐῃ. 581- 

ΤΥ ὈΪΠΠπάρΥΒ μῶν Ὀθθηῃ ποϊμοθα πὶ Π6 ἤρίδιἰε Ῥγϑῆχοα ἴο τὴνῦ 

ἰπίλγάενιμδ. 1 1} πον την ἔογψχαγὰ Χ02|ὸ ΟΥ (ὮΓΘΘ τροσθ. βοί. 

287, Ἑ- ΤΠ ΠΟ πθἃ δῆουθ ὑπᾶοσ (86 μοδᾶ οὗ 1πίθσροϊδίϊοηβ. οί. 

804, ο. Ν. Σ. Ταύτην ἐκείνων. ΗΠ. Τὴν δ᾽ εἰ δεῖ μανϑάνειν. . .. 
σύ γ᾽ ἡμῖν ἀποφαίνει δεῖν ἄρχειν; Ροί. 806, α. πάντως γε μὴν ῥητέον 
18. 8 γμαχί οὗ (Π6 βίχαηροχβ βρϑϑοὸῃβ. Ζαϊῖυς 811, Β. πολυμαϑίαν. 

πῶς οὖν .... νομοφύλακι; ΚΑ. Τοῦ πέρι λέγεις; 46Θ. Τυῦ πρὸς 

τί π. .. ἀποκωλύοι. ΚΑ. “έγε καὶ μηδὲν ἀπόκνει λέγειν. Τὰ ἙύτΙ- 
Ρἱάθβ᾽ ἰοη 1886 0]]. ΘΥΘΥῪ ΟἿΘ 18 ΒΟῪ δρτοϑὰ ἰμαΐ (10 ἀϊαϊοσαθ 
ΒΒου]ᾶ χὰ ἰμπ8: Πύυ. λαβών νυν αὐτὰ τὴν τεκοῦσαν ἐκπόνει. [ων. 
πᾶσαν δ᾽ ἐπελϑὼν ᾿Ασιάδ᾽, Εὐρώπης ϑ᾽ ὁρούς; Πύυ. γνώσει ταδ᾽ 
αὐτός.---Βυῦ 1 αποίθ (860 φδδϑᾶρὸ ἴῃ ογᾶθυ ἰο οοϊηρὶϑίθ 1:8. 600- 

τοοῦοηῃ. θα [Π6 βθοοπᾶ ]11ὴ6 βίοοα 848 ραᾶτί οὗ 8 ΘΟΕ ΠΠΟΤΒ 

ΒΡΘΘΟΏ, ἰὐ ἢχβὺ δοαυϊχοᾶ ἐμαὶ δὲ ψΉΟΝ ἐμ0 ΜΆ8Ά. οεσ υ8. Βαΐ ἴῃ 
ογᾶοσ ἰο Ὀσΐηρ δὲ 'π, ἃ ἰγδηϑροβιοι 18 ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ; 80 (16 ΟΥ̓ 16 

ομδηροᾶ 

᾿Ασιάδ᾽ ἐπέλθω πᾶσαν, Εὐρώπης 8᾽ ὁρούς; 
ἰπίο πᾶσαν δ᾽ ἐπελϑὼν ᾿4σιάδ᾽, Ὑοί (6 οἱά τοδάϊηρ ὙΠΟ ἢ 
αἰίογθᾶ 18 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ οοττοοί. ᾿Ἐπελϑὼν που]ὰ ταϑᾶῃ {παᾶῦ ἣθΘ τγ88 
ἴο Ἰοοῖκ ἔὉΣ ἷ8 τιούμοσ α6 ἢ6 δὰ νψαηάοτϑα ϑυθῃ ἢ 6 χοῦ], δηᾶ 
ποὺ ψἈ116 μΒὨ6 γῶβ ἀοΐϊηρ 80, ψῃὶοι πουἹᾶ χϑασῖτο ἐπιών. 

ΒΑΙΒῈ ΟΟΑΙΤΙΤΊΟΝ ΟΕ ΒΥΓΙΑΒΙΈΒ. 

Τὸ τρίτον ἑτέρω ἀπὰ τὸ τρίτον ἐτ᾽ ἐρῶ σσου]ὰ Ὀθ τπαϊβέϊη ρυΐ8}}8}6 
ἴη ΜΗΆΜΒ. ὙΟΥΘ ὨΘΙΓΠΟΥ δοοθαΐίθβ ΠΟΥ ὈΥΘΘΙΒΙΡΒ ἼΕΥΘ 808. [Ι͂ῃ 

Ὁίοη. Ηδ]16. 86 ἔψεία, 1. ἴ[Ὡ9 σψοχάβ ὅϑεν εἰκὸς τοὺς μὲν ἂν δρᾶ- 

σαι, τοὺς δὲ παϑεῖν, χοΥο υπὶὶ] ΜαΣκ απ Β πιο σοαὰ, οὐϑὲν εἰκὸς 

τοὺς μὲν ἄνδρας αἰτοῦσα εἰ ταϑείηῆ. ΑἋ ἔγΘΒἢι ᾿πβίαποο οὗὨ (Π]8 Ἠ88 

ἦπδί ῥυθβοηΐθα 1{86]} ἕο τ ἴῃ ἐπ δοϊσια 290, ». ἤδη τοίνυν μοι 

δοκοῦμεν οἷον γειτόνος ἴχνους. ... ἐφάπτεσθαι. βᾳοι 18 (89 
τοδαϊηρ οὗ {86 οἱάοϑί ΜΗ.; βοὰθ οἴμοσβ οβδηβο γείτονος ἱπίο γέ 

τινος, Ὀὰὺὺ πὸ οῃ8 [888 γοί ροϊπίοα ουοὖὐ (μὰὺ ΟΙΟΝ ΓΕΙΤΟΝΟῸ 

18 8 Τη6 16 Ὀἰυπᾶου ὁ. ΟΙΟΝΕΙ ΤΙΝΟΟ. Ἐπτοα ἰμ0 γοπῃροβί 

ΒΟΏΟΙΔΙ Μ1Π ΤΘΙΠΘΙΙΌΟΣ ῬΟΣΒΟΩ ΒΒ οοττθοίΐοπ οὗ ἐγνώσμεϑ᾽ ἐξ ἴσον 
κἂν ὑστάτοις κακοῖς, δι ΒΘΗΙΘγΒ οὗ μή τινα φάναι τὰ ἘΠ ρικέπεω. 

9 Ἂ 
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ΟΜΙΝΒΙΟΝ ΟΕ ΟΥ̓. 

ΟὯθ ΘΧΆΣΩ]6 ΔΠΔΟΩΡ ἸΠΔΠΥ ΟΥὗἨ ἰῃ6 Ομ πβῖ0) οδυαβοα ὈΥ̓ ἰΠθ 

οΟἸϊββίοη οὗ οὐ ἴβΒ ἰο ὍΘ ἔουπά 'ἱπ (ῃ9 γαΐίοαδῃ βομο} 16 οα Ευτὶ- 
Ρἰᾶθβ ρχϊπἰθὰ δὲ (6 ϑπὰ οὗ 6166} 5 βλωηθδδθ. Ἂ“]“πάγοπι. γ. 108 Ἰλίῳ 
αἰπεινᾷ : μονῳδία ἐστὶ 1 τὸ δὴ ἑνὸς προσώπου ϑρηνοῦντος. ὥστε 
τὸ “᾿Ασιατίδος γῆς σχῆμα" ὃ μονῳδία ἐστί. τραγῳδία γὰρ καὶ 
ϑούὺκ ἔδει οὔτε τὰ ἐν ϑεοφορουμένῃ ἀδόμενα, οὐ ϑρηνεῖ γὰρ. Ἀθαᾶ, 
1) ἐστὶν δή, 2) οὐ μ. ἐ., 8) οὐκ ἔδει. Αὐ οἴμοι ἐἶπιοβ οὐ 15 1π- 
ἰχυάοα 1ηἴο ἃ ἰθχύ ὈΥῪ πιϊβίακϑ Ὁ: δἃῃοΐθοσ ψοΟσᾶ, ΟΥ ἔγοταῃ 8 το]8- 

ἀπἀοσβίϑηϊηρ οὗὁἩ (86 δυίποχ᾿β αὐ, ϑγηθδίαβ ἴῃ οὴ0 οὗ Ἀ18 Ἰοξῦθυβ 
[6118 ᾿18 ἔγίϑπα ἰμαὺ (16 Ῥᾶχο6] τωσδὲ ὈΥῪ {818 ἐϊτηθ μᾶγϑ σϑδοῃϑᾶ 

Ηἷπι, οὐ γὰρ ἐπεγέγραπτο; ἃ ταοβί ὙἘΪπιΒ1041 ᾿πΐθσθποο. Βαΐ 
(μ09 Βίβμον ψχοίθ σοὶ γάρ. ἴ[ἴπ ΤΏυο. π, 48, οὐ γὰρ οἷ κακο- 
πραγοῦντες δικαιότερον ἀφειδοῖεν ἂν τοῦ βίου, οἷς ἐλπὶς οὐκ ἔστ᾽ 
ἀγαθοῦ, ἴπ0 πορϑίϊγο 8ρ0118 9 Ὑ107160 δχρυϊαθπί, ΠΟΙ 18. πὲ 
ΜΘ (ῃ6 ῬΟΟΣ ΒᾶΥθ βοιπιϑίίπρ ἰο ΠΟΡΘ ἔοσ, {16 τὶ μανθ βοπιθ- 

(ἰὴ ἰο ἔϑασ, ἀπὰ ἰμπαί ὑμοσοίοσο {ῃ6 στίοῖ οὐρμύ ἴο γαΐυθ [11 1688 

μη {10 ῬΟΟΣ. 

ΓΑ͂Ρ ΟΥ̓Ν. 

1 μᾶγθ δββουίϑὰ ἐμὲ γὰρ οὖν 18 ΟὨΪΥ δάπιββ:}]9, ὙμοσΘ [μ 

ΒΌΘΑΚΟΥ ΟοΟμοθᾶθβ ὙΜμδὺ δποίμοσ ἢδ8 δέβθττηθᾶ, Τί 1β ποί υϑορᾶ ἴῃ 

[818 Β0η80 1π “ἴβαπι. γ. 614, ὙὮΘχΟ (μ0 Ηοχαὶα δοσ ζοσϑθοάϊη 8 

οΥὗἨ Μομοίδυβ᾽ βῃΡσθοκΚ δαᾶβ 
γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα" Μενέλεων γὰρ οὖν 
πρῶτόν τε καὶ μάλιστα προσδόκα μολεῖν. 

ΑὨΥΟΙΘ ΙΏΔΥ 866 (δὲ [8 Δρραχϑῃύ βθῃ8θ οὗἩ [986 Ὑγοσὰβ 18 1} 60}- 

ἰσδαϊοίου ἰο (89 ἔθασβ (πὶ ὑχϑοθᾶθ, δῃᾷᾶ ἰο {80 ἔβι μεγ ΠοΟΡΙη 

εἶ δ᾽ οὖν ἐμαὶ ζ0]]ονγα. Βαΐ (9 Ῥαββᾶρθ ἰβ ποὶ ασϑοῖζ; ὋΣ προσ- 

δόκα μολεῖν οὐρμῦ ἰο 6 οἰΐμοσΣ προσδόκα μολεῖσϑαι οΥ π. μολεῖν 

ἂν. ΤῊΘ οῃπθηδαίίοπ ͵ἴβ οὐγίουβ: “Ποῦ ὰ8 Βορο ἐμαί βοπὶθ ΒΑΥ͂Θ 
οβοᾶρθᾶ. Μομοίδιυβ δὲ ἰθαδέ ἢ88 ποΐ (ῃ9 Ὀθβέ οἤδποθ" 

ΜΜενέλεων γ᾽ ἂν οὐ 
πρῶτόν τε καὶ μάλιστα προσδοκῶ μολεῖν. 



ΑΡΡΕΝΏΩΊΙΧ. 

ΕΧΤΒΆΑΟΤΕ ἘΒΟΜ ΒΟΟΚΗ ἊΝ ῬΕΠΤΙΙΟΙ,ΑΤΙΞ. 

Ἑπαΐ β00}} 8 δϑββοοϊδίζοη 88 [6 Ῥυαροσθδη, ΜΘ. ππὶίθα τγθ- 

Ἰρῖοῦβ δηᾶ μοὶ] ο8] δ᾽τὴ8 Ὑ1Γ δβοίθμοθ, 8ῃου]ᾶ 1πβὶϑύ οἱ 8116Π106 

δΔηᾶ βῃου]ά Ὦδγο 18 βθοχοίβ, 18 βυϊϑᾶ ἰο (86 παίυσο οὗ {6 οὁ886, 

Ὀυδ 1 δατηϊίε οὗ ἀουαδέ ψΒοίμοΟΣ {π6 βοϊθη!θο ταδίΐοσ, ΒΟ Ὰ ἔγοτι 

118 ὙΘΣΥ͂ ΠϑίΏΥΘ 18 ὙΠ Πάχανχῃ ἔγοσα (ἢ 9 Θγ68 οὗὁἉ [86 τιυ]επᾶ0 π|ιπουΐ 

ἀρ] θοχαΐθ οομοθαϊσηθηΐ, οἂπ Πᾶγθ τϑαυϊγοᾶ ἰο Ὀ0 Κορὺ βθοσϑὺ ὈΥ 

ἸΏΘΒΠΒ Οὗ ΒΘΥΘΥΘ ΟΟΙΩΙΔη8Β, 1 ποθα Ὁ} ΒΘΟΙΘΟΒΥ Οχὶβίθα, 1ὑ τχπδί 

ΤΑΪΏΘΥ μᾶγ Ὀθθα 1 σοϊδίϊοῃ ἰο ὑΠ0ῚΣ ἀοοίυποβ οΘοποθσπὶηρ ὑμ6 ἢ)- 

γὴμ9 Ναίυσχο δηᾶ 1(8 τϑϊδίϊοι ἴο ἐπ ψουἹᾶ δηᾶ ἰο τᾶ, δ γϑυῖδη 06 

88 ΠΕΥ ὙΟΣΘ ὙΠ} ῬΟΡΌΪΑΡ Ὀο] οὗ: δηᾶ γοϑὺ ἰ᾿θ86 ὙΨΟΥ͂ ἀοοί ΣΙ Π68, 

ΘΧΡΣΘΒΒΘᾶ ἴῃ {80 Ῥγίμπαροσθδη ἔοστο, οουἹὰ βᾶγθ θθθη ὨΘΙΓΠΟΣ ἄϑῃ- 

ΒΟΓΟῸΒ ἰο {16 ΘΟἸΤΔΟ ἢ Ῥ6ΟΡ]Θ ΠΟΙ ΔοοΘββι 19 ἰο ἔμ. Νουθσίμθὶθ88 

1:6 διῃοιθηΐβ ρτθ9 ἴῃ {Π6 στα Ῥ6]16 ἐμπαὺ 9 ἀοοίγηθ8β δπὰ ὈΟΟΪΒ 

οὗ {86 ῬγΓΑρΡΟΥΘΆΠΒ ῸΣΘ 8 βϑοχζοὺ οὗ ἰὴ οχάϑθυ, δῃᾷ δ8 {πο γθ 

ΟΙΘ 20 ὙΧΠηρ8 (0 ὈΘ φχοουχθᾶ, οἱἴἤοΣ οὗ Ῥγίμαδρογαβδ, οὐ οὐ δἷβ 

οἷον ἀἱβοὶρ]θα οὐ 90] ΟὝΘΙΒ, 1 τησδὲ δὲ 411] ουϑαΐβ 8110 ὑπαί ἐΐεν 

(014 (86 ποχϊὰ ποίμῖηρ; ποῖ ροσβδρβ ΠΟΎΘΥΘΙ 80 Ἰωυ0 ἢ ὈΘΟΔΌΒΘ ἃ 
ἸΔῪ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ ἤογθαάθ ἰμθπι, 8ἃ8 Ὀθοδιβθα οὔυβίοτη Ὀσχθᾶ 1ῃ ἔμθι ἃ 

οοσίδιη γθβοχυθ ἰογαχα βίσϑη 8, Ὑ 8110 ῸΣ [Π080 0 δα οΟΡΘΟΙΥ͂ 

δια 1η0]] δέοι ἰο τϑοοῖνθ ὑμὶν ἀοοίσ 68 ΟΥ̓] ὑθδοθηρ τ π1ὲ [ἢ 6 

᾿Ἰτοϊίβ οὐὗἁὨ [ἢ βοοίϑέυ βθϑιῃηθᾶ τοῦθ ὀοηγθηϊθηΐξ, δμᾶ Ἰαβίὶν ὈΘΟΘῖ8Β6 

Ὁπᾶθυ (ἢ. 986 ΟΧΟΌΤΩΒΙΆΠΟΘΒ, {ΠΘῚΘ Ἧ788 ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ ΔΠΥ͂ ΟΟΟ8Β]0Ὼ Ὁ ὈΟΟΚΘΒ, 

ὙὮ118ὺ ἀραὶη (6 οἹἃ ταθιιθοχβ οὗ [86 ΟΥ̓ΔΟΣ τησδὺ πᾶν Ὀθθῃ Κορί 

ἔγοιη σαὶ ὉΥ (πον Ῥο] 1104] οσουραίϊομβ, δηᾶ {ἰιοὶν 119 οὗ β86- 

ΟἸπ81οη, οομ θα ]δέϊοι δηα δϑοϑίϊοϊβα. Ὑού, 1 ῬΟΥΡΏΥΥΥ 18 ἕο ὉΘ 

ὈοΙονθᾶ, Τγϑὶβ δὰ Αὐορροβ ἀπᾶ (86 ἔθ οἴθσβ ὙΏὯῸ ὮΥ ὑπ 6 }γ 

ΔΌΒΘΠΟΘ ὝΟΣΘ βαυϑα ἔγοτῃ {π6 σταΐϊὰ οὗ [ῃ6 ΟΣΩΘΥ, Ὀγοβοχυθᾶ ἃ ἔδῪ 
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ἔ60019 Βρδαύκβ οὔ μο ἀοοίσπο, δηᾶ ἔδασίηρ ἰϑβί {ῃθ πᾶτηθ οὗ ΡἘ]- 

Ἰοβορὴγν βῃου]ᾶ ΨἘΟΙΥ ἀἰβαρρϑαᾶσ ἔγοτη τπιϑηκὶπᾶ, δπᾶ 1θ8ὲ [οΥ βμου!ᾶ 
0 ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘΘ ἰποὰν (ἢ μαίγοα οὗ (μ6 ροᾶβ, Ὀὑσουρηΐ ἰορϑίμοῦ 

ψυϊθηρβ οὗ 6 οἱάον Ῥυγίαρουθᾶηῃβ δηᾶ ἔγοτῃ ἰμϑ8βθ, ἰο ϑίμου ὙΠ 

σι αύ [Π 60 {ΠθΙαβ6 17 68 τϑιῃθιη ὈοΥϑᾶ, οοτηροδβοᾶ Ὀχῖθ τϑσλ στ α18, ΒΘ Ὴ 

[Π6Υ Ὀθαιθαίμοα ἴο ἐμοῖσ βοπβ, ἐμοῖς ἀδυρπίοτβ, πᾶ {μϑὶς ὙΊΎ68, 

ψι (6 οτάδὺ πού ἰο οοχητημπίοαίο ἰμθτὰ ἴο ΔΗΩΥ͂ βίγσαμρου; δηᾶ 

80 {Π18 1] ποίΐοη ψγὰθ πδηᾶθα ὁ ἔτομι ρϑῃθσαίοι (0 φΘηΘτ]0η. 

Ἐχθαυθηΐ ἃ8 18 86 ταϑῃίοι οὗὨ ὑπτϊρῃύθουβ διὰ ἀπέ Ὁ] τουθ]α- 

(ἴοη οὗ Ργίμαροσθδῃ ἀοοίγποβ, γὸ Βηα 11{{10 ἀρτϑοπιθηΐ 88 ἰο ἀθ- 

(4118. ΤΏ 10 18 το]αἰϑᾶ ἐμαύ οὗὨ [μ6 ἔνγο βϑοΐβ, {86 ἀκουσματικοὶ δᾶ 

(80 μαϑηματικοί, {π6 ΓΟΥΠΙΘΥ ὰΒ τϑοορηϊβοα Ὀγ (ῃ6 ]Ἰαἰίον 88. ΡΥ- 

{μᾶρούθϑῃ, Ὀαύ (μ9 Ἰαϊίοσ οΥῸ Ὑϑοοβηϊθοα ὈΥ {μ0 ΤΟΥΤΔΘΣ ΟἿΪΥ ἃ 8 

(0 ἀϊβοῖρ198 οὗ Ηΐρραβοβ, 89 βγδὺ δοοοχάϊῃρ ἰο {818 βίοτυ ἰο α]- 

γ]σο Ῥυίπαρογθδη τηδίίου ἱπ ἃ ταδίμοιηδίο81 ἰγϑαῖθο, δηὰ ψ80 

ἴῃ ΘΟΩΒΘα]ΌΘΠΟΘ, τηϑὺ ὙΠ ἷ8 ἀθαία ὈΥ ἀτουγπῖηρ; γοῖ ἰΐθ βᾶπιθ 

ἩΊΡΡδβ8οβ, δοοουάϊηρ (ὁ ἃ πῖουθ Ογ 1010 δοοουηΐ, πούοσ Ὑγοΐθ δηγ- 

[1ὴρ. Απμᾶ ἰο 880 ποίῃϊηρ οὗ (Π09 ροοίβ Εϊωηρθάοοὶθβ δηᾶ ΕὉ1- 

ΟΠΔΥΤΩΌΒ, 1818, ἴῃ δὴ ΟΥΔΘΆΘΥ Βρυγϊουβ ᾿ϑίίοσ, σορσόδομοβ ΗἸΡ- 

Ῥαιομὰ8 1 Βανὶηρ ἰαδίοα οὗἉ 510] 8ῃ ἸΌΧΌΤΥ δηὰ ουθὰ οἵ ρ}}1]ο- 

ΒΟΡὨΙΒΙηρ 1θ ῬΌΡΙ10, ἔῸΓ ὙΒΙΘΩ οἰἴθηοθ ἢθ 18 βαϊᾶ ἰο μᾶγο ὈΘΘῈ 

Ὀαπβῃθα δᾶ ἰο δύο μπᾶ ἃ ργδαγθβίοῃιιϑ βθὺ ἊΡ [Ὁ Ὠϊπὶ 88 ΓῸΥ 009 

ἀοαδᾶ, Βαυὺ {89 ὈΪᾶπιθ οὗ μαυϊηρ βρεοδᾶ δρτοδᾶ Ῥυίβαροσοδῃ τες 

158 ΔΡΡΙ1ΘΒ Ἰλογθ ΘΒΡΘΟΐΔ]]Υ ἰο ῬὨΣ]Ο]ααθ, αἰ μβουρ τιμαί 18 βα]α 

ΟΟΠΟΘΥΙΠΡ ΗΪΙΩ 18 ΠΟ 688 4116 ὙΠῈ οοπίχϑαϊοίοπΒ ἔμ8ῃ (λ0 γτοβύ. 

Νοδηΐηθθ, Ὑοτὰ ϑύθῃ Ρ] ἰδτο ἀοβιρηιδίθβ 85 οσϑάμσ]οθβ, 1Β ΌΥΤΩΒ 

8 ἰμαῦ ἀπὲ] Ἐταρθάοοϊθβ δηὰ ῬὨ])οαὰβ αὐαβοᾶ {μοὶ ἰχυδί, 88 
Ὧθ ἔθσπῃβ 10, {πΠ6 Ῥγίμαρουύθδηβ μβδὰ Ὀθθῃ ΤΏΟΥΘ ἔγθθ 18 {861} ὁοτι- 

ΤΑ ΠΙΟΔΙΟΠΒ; ΠΊΟΡΘΠΘΒ 8πα ΙΑ] μὰ8 [611] τ {μαὺ Ὀθέοσο ῬὨ1]1ο- 

Ιαα8, Ὡορθοάγ ἔουπᾶ ουΐ (16 Ῥγίμαρογοδῃ ἀοοίσμθθ, Ὀαύ ἰμαύ ἦθ 

τοί Ὀσχουρῃῦ οαὖ (ῃ6 (ἄχθο οϑθυχαύθα Βοῦκβ πο 105 (86 Κ'γ- 

τϑοιβαῃ δἱ Ῥ]δίοβ 1ηβίϑῃοθ Ὀουρῃῦ [ὉΓ ἃ πυπᾶάγοα ταϊηθθ, δοοοχᾶ- 

ἴηρ ἴο ΙΔ] Ομ 8, ἔσομαι ῬΏ1]Ο]δ8 ὨΪπι86}5, 0 δα 4]16η 1πΐο 

στθαΐ πὰ ὑτρϑηΐ Ρουθυυ, ἃ βίοσυ Ὑ 10} ὈῪ (80 Ὀγθ Βα ΓΔΌΪΥ 

Βι}1{8 8 δὰ ὙΠῸ 18 8618 ἰο ᾶνθ Ὀθθὴ ραΐ ἰο ἄθαίῃ [ῸΥ αἰταϊῃρ 

αὖ ἀοβροίϊο ροσγοχσ. Βαύ {πθῃ αρϑὶῃ 1π ογᾶθυ, (0 βοῖὴθ θχίθῃξ, ἰο 

τϑῦονο ἴῃ9 ρῃ]ῦ ἔσοτῃ τὰ, [Δ] μ8 δαα8 ἐπα Ὠϊου πᾶ Ὠϊπη- 

8601} Φουτα υ Υ Ὀο]οηροᾶ ἰο (86 Ῥυίβαρογθαῃ οομμθοίίοῃ, δηᾶ [ῸΣ 

(818 τθᾶϑοῃ ἢδᾶ ὕθθῃ δ᾽] ουγθα ἴο Ῥροβ8θ88 {π6 Βοοῖβ, Ατηοηρ ΟἹάθΣ 
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Δυϊμοσβ (μ6 ἢνδέ 1 8}}8}} πϑῖηθ 18 βαίΐγγυβ {μ6 Ῥοσχϊραίθίο, 8 ὁ0η- 

ὑθΙΩΡΟΙΑΙΎ οὗ Αὐἱδίαγομαβ {86 φτδιησα δῆ. ΘΊΟρΘΏ68 [0] οὐγ8 ϑαὶγ- 

ΤῸΒ ἰπ ἢἷ8 δοοουηΐ, δηᾷ {0118 18 οπ 818 δίπουν, ὑπαύ Ῥ]δίο στοίθ 

ἰο ίοῃ δϑουΐξ ἔμοβθ Βοοῖκβ, δηᾶὰ ἰμαὶ ίου Ῥουρδύ ἰμθι οὗ ῬὨ]- 

Ἰο]Ϊδὰβ Ὠϊτη86]; απ 0 δᾶᾶβ, ἔγοτη (16 βϑὴηθ δυαίμοσ, {μαί Ῥ]αίο 

Ὀθοδταθ ΥΘΙῪ τἱὸμ ἰπχοῦρη ἰπθ ΠΙΡΘΥΘ ΠΥ οὗ Ὀιοηγεῖαθ. [Ιηαθθὰ 

ΟΘ τηϊρῃῦ ουϑὰ ΒΌΡΡΟΒΘ μα ἰδ 10] βίοσυ ψὰβ ἱπυθηΐθα ὈΥ 

(06 βρι(6 οὗ ἐμὸ Ῥοχὶραίϑἑοβ δραϊηβί βοοχζαίθβ δπὰ ὑμ6 Αοδάθιαωυ, 

(α βαρ]οοί σοι Τισαὸ μ885 Μ1706]1] ἰχοαίθα ἰἴπ 18 οββᾶὺ 6 δ ῖξα- 

τα ϑοοραίϊ5,)} ἴπ οΥΘΣ ἰοὸ σ ἃ ὀμᾶσρθ οὗ 9] ρίαυῖβαι ὍΡομ Ρ]δἴο, 

ὙΟῚΘ ἔποχο ποὺ το ΟἹαθσ Ὑὶΐπθββο8 ὑπᾶη ϑαίγευβ αὖ μβαπᾶ. ἢσσ- 

ΤΑΙΡΡΌΒ, ὙΠΟ ψ,88 ΟΟΥΔΙΕΙΥ ποὺ ἃ ΠΙΟΥΘ {γυϑέν ου ΠΥ τα (πᾶ 

Νεοδηίμθβ, Ὀυαῦ γοὺ δποίθηξ ϑῃουδ (ῸΣ 86 ἰἰγϑὰ ὑπᾶοσ Ῥίοϊ ταν 

Εππογρϑίθ8) ἈΒΒΌΧΟΒ 18, ὁῃ [16 ΔΌΪΠΟΥΥ οὗὁἨ δῇ δποῖθηῦ ψσῖίοσ, ὑπαὺ 

Ρ]αίο σμθη ἰὰ ΒΊΟΥ Ὀουρηύ (ῃ6 Βοοκ υυϊζίθῃ Ὁ ῬΆ]]ο]δὰΒ 

ἔγοια ὑμα δυΐμογβ σϑ]ἰΐοηβ ἰὼ Ὀ᾿ΟΠΥΒΙ δ᾽ ΒΟΥΥΪΟΘ ἕο ἔοσίν Αἰθχ- 

μασι τη, δηὰ ὙΠῈῺ 1.86 οομίοπίβ οοτηροβθᾶ ἰμ0 Ζ7 μηδ. 

ΟΙΒΘΥΒ δραῖη τηᾶκὸ Ρ]δίο ρῬχοοῦσο ἰμ9 ψοΥκ ἴῃ σοίυσῃ ΤΣ ΒΘΥΙηΡ 

Ῥγθυ θᾶ οὰ ῬΙΟΠΥΒὶα8 0 ΓΟΪΘᾶ86 ἃ γουηρ τη8η, μθ ἀΐβοῖρ]9 οὗ 

ῬΆΠ]Ο]δαΒ, ἔγοιῃ ῥχίβϑοθ. Αμπᾶ Τίτθου (19 5. ΟρτᾶρμοΣ 80 Που- 

Υἱβιθᾶ δρουαῦ {μ6 1270} ΟἸγπιρὶδᾶ, μ88 δἰγσοδαν ἃ 8] }4}}]6 8]] 8108 

ἰο (818 βίοσυ. ΕῸΣ Ο}}}108, ἴον τυϑαοιΐηρ (ἢ 6 ρατομαβο οὗ (89 

ἴπτθθ Βοοῖκβ οἵ ῬὨΣ]οΙαῦβ, (9 ἸΏΟΠΘΥῪ ἔοσ ὙΒΙΟΝ Ρ]αίο 18 881α ἴο 

ᾶῦθ σϑοοϊνϑά ἔγοτα Ὦϊον, αυοίθβ ΤΊΤΩΟΣ ἃ8 βαυἱηρ ὑμαὺ Ρ]αίο ρὰγ- 

ομαδβοὰ ἃ Ἰ{6 Βοοῖς [ὉΥ τὴὰο}}) ἸΠΏΟΏΘΥ δπὰ σΐ (μ18 88 18 
Βτουμάνουκ ττοίθ 18 Τιίπιθμβ. Τῷ 1Β ἔγχὰο μπδὺ [Δι] ου8, ὥὄγηθ- 

ΒΒ 8ηἃ Ῥχοοὶὰβ ᾶγ9 χοίοσγϑα (6 ρϑβεᾶροὸ οὗ ΤΊπιοη ἰοὸ (16 [1{{10 

ΒοοΟΚ οὗ Τηθυβ [ῃ6 1ΟΟΣ8η, ἃ Βαρροβι ἰοὺ Ὑσοχκ οὗ ἃ ΥΘΙῪ 

Ἰαίθ ἀδίθ δηᾶὰ αυοίθα ὈΥ͂ 0 δῃοϊθῃηῦ Ὑυϊΐοσ Ὀοΐοσο ΟἸθεηθηθ οὗ 

ΑἸοχαπάγία, δυΐ ϑαίγττιβ ἀπὰ θβρϑοὶν Ἡοσταῖρραβ ὑσουθ οοποῖτ- 
ΒΙΥΘΙΥ ἰμαξ ταῦ ΤΊπιου βαϊὰ μδᾶὰ γϑίθσθμοθ ἰοὸ {π6 υυηρθ οὗ 

ῬΆΣΟΙδαΒ, δηᾶ ἸΤζοίσθβ 80 σϑρχθβθηίθ (86 ταδίΐοσ. Αὐον αἰ θαῦ- 

ἵηρ 89 7Τύέμισιι5 δὰ ἃ, ργγοαΐ ἀθα] Ὀθβιἄθα ο {6 Βοοῖζς ρυγομαβοᾶ 

οὗ ῬΒΙΠοΪδααΒ ἰπχοῦρ 1οι, μ6 τϑρχθβοηΐβ ποὺ ῬὮ]ΟΪ]ΔὰΒ Ὠϊτὰ- 

861} δβ (89 86 110 5 θαΐ οοχίδϊπ ῬΟΟΥ οσαθη δηὰ ψ]ὰο 85 ὙΠῸ 86]] 

(89 ΒΟΟΚ υπᾶθσ ἃ οδοπαϊίϊοπ ἐπαί ἰξ ταυβὲ ποὲ Ὀθ ἱπαραχίθα ἰο δῃΥ 

ΟΠΘ Β876 ἃ ῬΥΓΒΔρΡΌΣΘδΩ ; ϑηᾶ 1 ἰακο (818 ΟΡΡοΟΥΆΠΙΥ οἵὨ χϑιρδιῖς- 

ἵὴρ μα Ὑχοίζθβ τᾶκθα ὨΪ]οη ὰγν {μ0 ῆέίπιος οὗ Ββορῆγομ 180 1π 

(89 8810 ΤΠΒΏΠΟΙῚ ἴον Ρ]αίο. ΗΟΎΘΥΟΣ 1 Ὧο ποὺ σϑοΐζοῃ ΤΊΠΟΙ 88 
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(Π6 ΟΥΡΊΠΔΙΟΥ οὗ (6 δβίοσυ, ὉΣ ἢθ 80 ἰοῦομοθβ ὉΡοη ὑπὸ ταδέίου, 

{πδὺ 1 οδὴ ὍΘ ππαογβίοοα ΟὨΪῪ ΒΥ 016 ὙΠῸ ΚΠΟῪΒ οὗἉὨ 1 ΔΙΤΘΘΑΥ, 

ΨὮ116 ΗΘΥΤΙΡΡΟΒ ΔΡΡΡΘΑῚΒ ἰο δὴ δ ΠΟΥ ΨΠῸ τηϑαθ 8 ἔουτδὶ 6Γ- 

τδίϊοῃ οὗ 10. Ι0 18 τοῦ τἸῶοσθ ΠΚΘ]Υ ἰπαΐ (86 (410 ψγὰβ ρυΐ ἴῃ 
ΟἸΣΟ]δΟ ὈΥ ΒοΙηΘ ΘΑΡΘΥ ὨΙβίοσδη, ποΐ ῬουθδρΒ ἃ 10 Π18ὴ θαΐ 

ΒΡΡΑΓΣΘΕΠΥ ομθ οὗ {86 βτβί ΑἸΘΧΘ ΠΥ Β, 88 ΤΏΔῪ ὈΘ ᾿Π’ΟΣΤΘα ἔγοτη 

[86 ΑἸοχδῃἀσίδῃ ταϊηθ. ΤῊΐΒ σϑοκοηϊηρ, δοοοσαϊηρ ἰο ΑἸΘΧΘΠ 8 

ΤΔΟΠΘΥ͂ 18 1η6 664 ποΐ γΧ0}] δΔααρίθα ἰο οοτηταθηα {Π6 οΥΘαΙ ΠΣ οὗὨ {86 

(416, βῖποθ ἱπ Ρ]αίοβ ὥἄτηθ πῸ μαζί οὗ ἀτϑϑοθ σϑοκοπδᾶ δοοοσαϊηρ ἴο 

ἘΡΥΡΟδη ΤΔΟΒΘΥ͂, δηα ΑἸοχϑηᾶγία γγὰ8Β ποί γοί ἴῃ δχιβίθῃησθ; ΠΟΥ 18 

{Π0 70 ΔΗ͂ ὕτθαΐ ῬσΣΟΌΘΟΌΙΙΥ (μα [ῃ0 δὰ γ͵Β οοιαρυίοα ὈΥ (9 

ΠΑΤΤΑΙΟΥ φοοοτάϊηρ; (0 108 γαϊὰθ ἰῃ ΑἸθχϑμαγδῃ οοἱῃ, δηα (μα 8 

Βἰαίθιηθηΐῦ ἴἢ Βοῖὴθ ΟἿΟΣ οοΐη, ὙΒΟΙΠΟΥ Α(6 ΟΥ Κ101]18η, τγ88 {86 

Ῥδβὶβ οὗ {π18 οδ]ουδίζοη. Τιδβίϊν, {10 ψτοτκ οου]Ἱὰ πού γγ8}} πᾶνθ ὈΘΘα 

Ῥυχομαβοα ἔγοτα ῬὨ]]ΟΪδΒ ΗἰπΒ615, 88 Ὧ6 δὴ ΒΟΔΤΟΘΙῪ μᾶγθ ὈΘΘῚ 

Β.11 αἴγγθ ἴπ {Π6 ἔουσ γϑὰσ οὗ (19 970} ΟἸγταρὶδά, {16 ὕϊπηθ οὗ 
Ρ]αἴο᾽Β βγβέ 510} 18 γογαρο. Ἧὔ7ὸ βῃου]ᾶ ἐπογϑίοσο πᾶν [0 βΌΡΡΟΒΘ 

{παὺ το]αίϊοηβ ΟΥ ἀθβοθηδδηΐβ οὗ μἷὶβ ἀϊβροβοα οὗ (Π6 ψΟΥΚ, 88 18 

Ἱηαθοα ἀββοσίθα ὈῪ βοῖῃθ ὙΥΘΣΒ; (Π6ῚΓ βίαίθιηθηΐ δου ἀθη ]ν τοίην 

ὌΡΟΣ (6 ποϊϊοῃ οὗ {86 Κοϑορίηρ βθογοί οὗ Ῥυίπαροσθαῃ ὙΠ 58 

ΘΥΘΩ δου Π6 ἀΙββοϊα θη οὗ (16 οτᾶθυ, δᾶ Ὀϑίηρ, δὲ [86 βᾶτῃηθ {τὴ 9 

Ἰηίοπαρα ἰο βού Ῥ.Ὠ]]ΟΪδαΒ ἔγθθ ἔγομη [ῃ9 σϑρσοόϑοῖὶ οὗ πανηρ 6]- 

γυϊροὰ πθῖὰ, ΏΙΟῺ οἴμοτβ ἴπὰ ἔδοί Ὀσουσηΐ δραϊμδὺ ἴα. Βαΐί {μαΐ 

[Π6 ΒΘΟΥΙΘΒΥ οὗ {Π09 Ῥυίπαροσθδῃ ἀοοίχηθ πα οθαβοᾶ Ἰοπρ ὈΘΙΌΤΘ 

[Π6 ἀρ οὗ ΡΙ]αΐο, μΒ8δ8 δἰγθδᾶν Ὀθθῃ σϑιλασῖικθα Ὀγ Μοϑίμοσβ, δα 016 

ΟΠ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 5800 ὙΠΥῪ ΡὨ]ο]ααθ, [ἢ μ6 ἰαυρῃί ἴῃ Τμοῦθβ, οου]ὰ 

αΥθ δ ΔΏΥ ΒΟΙΈΆΡ]9 δρουΐ τὶ πρ ἴμογθ; ἱπ ὙΠΟ. ο886 Ρ]δίο 

ΤΆΔΥ Ὦδγο 8οαυϊΘα 8 ΘΑΡῪ Κηον]θᾶρο οὗὨ ἢἷ8 ἀοοίσ 6. ΜΥ οοη- 

ΟἸΒΙΟΩ 8 (παΐ ἱπ 411 {π080 ΘοΟὨ ΔΙ ΟΙΟΥΥ͂ δοοουηΐβ δοουξΐ ἃ ΒὰΡ- 

Ῥοβθᾶὰ Ῥυγχοῖαβο οὗ Βοοϊζβ, (86 βυβίδῃ [8] Ὁ8818 18 ΒΙΤΊΡΙῪ {Π]18,--- 

ἰμαΐ ῬΆ]]ΟΙΔῺΒ )1ὰΒ ἴπ ἕδοί [86 ἢγχϑί ἴο Ῥυ] 18 ἃ Ῥυίδροσθδὴ ΟΣ, 

{μεΐ ῬΙαίο ᾿ιδᾶ τοϑὰ 10 δηὰ υβϑᾶ 1 δοοοσάϊηρ ἴο ἨΪΒ ταϑπηθσ, [μ δ 18, 

1η 6} ΡΟ ΠΥ ἃπᾶ πο 88 ἃ Πι0 10 ἰσϑηβοσῖρογ. ΤῊΘ ΤΌΥΤΔΘΡ ἔδοῦ 18 88- 

βοσίθα ἴῃ 80 ἸΏΔΠΥ ὙΟΤὰΒ ὈΥ 8 ΔΌΓΠΟΥ ὙΠῸ ἀΘΒΘΙΎΘΒ 8}} ογϑαϊί, β1 06 

[19 ῬΌΓΣΡΟΒΘ οὗἉἨ 18 ΒοΟΪΚΚ γγχ88 οὐἹ 08], [Παὐ 18 ὈγΥ Ποιηθίσιτιβ ΜΑΡΉΘΒ, 

ἃ ΘΟὨΙΘΙΩΡΟΓΙΆΓΥ οὗ ῬΡΟΙΩΡΘΥ͂ πᾶ Οἴβαυ ἴῃ ἷβ ψόοτκ περὶ ὁμωνύ- 
μῶν ποιητῶν καὶ συγγραφέων, ηαποίοα Ὀγ Πίορσθηθθ: Τοῦτόν φησι 
Δημήτριος ἐν Ὁμωνύμοις πρῶτον ἐκδοῦναι τῶν Πυϑαγορικῶν 

περὶ φύσεως. 
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ΑΥ̓ΘΣ ὙΒ10}} Φ0]]ονγ8 {Ππ6 βοτθυδί Βίσαηρο οὶ ποταθα ὈΘρΊΠΗΙΠρ, 

85 ἴξ Ῥυχροτγίβ ἰο 6, οὗ ῬὨ]]ο]δυδ᾽ ΜΟΥ, οὗ ΒΘ. 1 8818}} μᾶγθ 

ἴο ΒΡΘΑΚΚ ποῦ ἴπ8ῃ ὁπ006. ΝΌΟΝ 1ἢ, ἀβθυταηρ Τ[ῸΓ (86 Ῥγοβϑῃΐ [16 

ΒΘΠΌΪΠΘΗΘΒΒ οὗ (ὴ60 οχίδηί ἔγαριαθηΐίβ, ἯὙὯο ΘΟΡΑΤΘ πο ὙΠ 

Ρ]αῖο, ψὸ 888}} πὰ ἴθ (89 ῥαάγως, Οναίψίμα, Ῥλϊίοδι8 διὰ Τί- 

Ἰηθ58, 81] ῸΒΊοΠΒ ἴο ῬὨΣ]Ο]ααθ, ὌΡΟα ἩὙΏ1ΟὮ ΠΟΎΘΥΘΣ 1 88}8}} δάνδῃοθ 

ΒΟΒΙΩρ ὮΘΙΘ, 81:00 10 18 ΟὨ]Υ (Π6 οοπβιἀϑγαίοι οὗ [π6 ἔγαρτηθηΐβ 

Το ῖγοΒ {παΐ οδη ᾿πΒΈΕΕὟ ΤΥ ΔΒΒΟΣΠΟΙ ; ἴῃ 86 ΟΌΓΊα5 ὨΠΟΎΘΥΘΥ 10 

ΒΘΘΙῺΒ [0 Π|6 [Π67Θ 18 ἃ ΤῸ ῸΠ0}} ΤΉΟΤΘ αἰβίϊποὺ σϑΐθσθμοο ἴο ῬὨ]]Ο] δ᾽ 

ὙΓΟΥΚ, δπα δἰ ποσῦρὶ πὰ (ΠῚΒ 88 1611 88 1π (0 βέωάο, θσο ῬὨ]- 

ἸοἸδιβ᾽ Ὑἱϑνβ 88 ἰο {π9 ὉΠ]ΔΥ ΌΪΠΘΒΒ οὗ 8010116 ἀγθ ἰουομθᾶα ὉΡΟΏ, 

1:6 Κπον]θᾶρθ οὗ ὨἷβΒ ἀοοίτηο8 15. αὐἰσιθυϊθα ἰο ὨΘΑΤΒΑΥ. οπἷγν, γοί 

Ι οδημού ἢ6}]Ρ ΟὈΒβοσνίηρ μα ἱπ ῬοΟΐΒ ἀϊαϊορσυθθ (818 τϑΐθσθηοο ἰο 

ἩΘΑΙΒΑΥ 18 Ῥυΐ Ιηΐο {86 τωουΐῃ οὗ ϑοοαΐίθβ, γὸ δὰ τϑϑᾶ ὙθτῪ 

ἴδον ὈΟΟΚΒ, ὙΠογθαβ ῬὮ]]ΟΙ]αιιδ᾽ ἰθαθίβ ἃσθ αυοΐθα ὙΠῚῸ βθο} ἀ18- 
ἐἰποΐμθθθ, δηὰ ἴῃ {86 αογρίαϑ, αἱ Ἰοαβί, στ βὰθ} ῬΑ ου] τ γ, 

88 18 ΟἾὨΪΥ͂ ῬΟΒΕΙΌ]9Θ ὙΨΏΘΗ Ο80 88. 8 ϑδιΐμοῦ ὈΘΙΌΤΘ τὴ 1η 

ὙΠ, Ββοϑίηρ ἰπαΐ αἰϑηΐίοι 18 Ῥαϊὰ ουὐϑὴ ἰο (86 Θχρσθββίοῃ πᾶ 

[86 ψοΣαβ; 80 {παύ [818 ΘΟΠ νη ο66 δθουΐ ὨΘΑΓΒΑΥ͂ 1Β 8 ΙΓ ΠΡΌΓΘ 

οὗἨ βρϑϑοῦ, ψ οὴ δοοοσᾶβ Μ06}} ψἱὰ Ῥ]αίο᾽ Β ἸΤΟΩΥ ἂπᾶ ὈΥ͂ πηθ8ῃ8 

οὗ ψὩ10} ὨΘ αἰἰθπιρίβ (0 τηϑβὶς Ὠ1Β Βοιῃθυμθὺ ὉπΟΘσθ ΠΟ υ8 Πδπα- 

Ἰτὴρ οὗ [86 αἰΐνέπε πιαπ. Βυΐ αὖ [Π6 βᾶτηθ ἦτ, γχα οδῃιιού 181] ἴο 

Ῥογοθὶνο δαί ναί Ῥ]αΐο Ὀ]δῖλθθ, 18 ποΐ 80 το [86 1ΠΠΘΓ ΒᾺὈ- 

Βίδῃοθ οὗ Ῥ.]]οΟ]υδ᾽ ΥἹΟΥ͂, 88 {π6 τονί 081 ομδγϑοίου οὗ πὶ8β ὁΧ- 
ῬΟΒΙΟΙ, δηα τηογὉ ΘΒρΡΘΟΙΘν (86 ψαμΐΐ οὗ ΟἸθᾶσηθθβ δηα α] δ] οίο 

ΒΔΟΟΌΓΘΟΥ ἷπ 8 ἱπγοβήραίίου πὰ (ῃ9 οἀάϊΥ οὗ 818 δχργθββί οἶβ, 
δηα {118 18 Ῥυϑε ὈΓΟΔΩ͂ΙΥ βίαίοα ἴῃ {πῸ αὐγρίας 88 611] 88 ἴῃ (ἢθ 

Ρβήφάο. . 

ΓΑΥ̓ου {18 Βδὅοκἢ Ῥχοοθθᾶβ ἰο βῃϑυν ἰμαΐ ἃ ουῦκ Ὁ ῬΆΙ]ΟΙδὰΒ 

ὙῸ8 αποίθα ἴῃ Εἶἰτηθβ ΤΩ} ΘΑΙ οΣ ἰμδη (86 ϑϑυ]θδὺ ἀαΐθ οὗ [86 

ῬγΓαρογθδῃ ΟΡ ΘΤΊΘΒ, ΒΆΝ 88 ΤΠοβο δἰ θαϊοα ἰο ΟΟ6]]8 δῃὰ [86 

Τοοῦδῃ Τίταθυβ. ΗἨδθ ἀἸβοιδβοβ (Π6 Ῥγοῦ8Ὁ]6 οομίθηΐβ οὗ ἢ18 Βοοῖϊκ, 

ΟΝ. ΒΘ αἸγ68Β οἡ δηοϊθαΐ δυΐμου  ἱπίο (ΠΤΘ6 ραγίβ, ΤΏΘΕΘ 
ὯΘ ΒΌΡΡΟΒΘΒ (0 μᾶῦῖθ Ὀθθῃ σϑβρϑοίνϑυ θα 6, περὶ κόσμου, περὶ 

φύσεως, περὶ ψυχῆς. Απᾶὰ μοβο π6 ἔμσίμποσ :ἀθη  ῆθθ σὴ [Π6 
βασοΐαθ, ἃ “ουὶς αἰἰτθαίϊοα ὈγΥ Ῥγοοὶαβ ἰο ῬὨΙ]οΙαῦΒ, δὐΐζοσ ὙΠ] ἢ 

Ὧ6 ΟΠ 68 85 0] ]ονγ78.] ᾿ 
. ΟἿἹΓ ΘΠΘΟΪΤΥ ὉΡ ἴο {Π1Ὶ8 ροϊηί, 1 {16 τοβαὶϊέ οὗ 10 18 δαταυϊ θα, 

18 ἸΠΟΥΘ ᾿προγίδηξ ΤῸΥ Τουταὶηρ ἃ Ἰιααρστηθηΐ δρουΐ {16 ἔγαρπιθηίβ οὗ 
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ῬΒΠοΐαῦβ, ἔπ ταὶραῦ δ ἢγϑί βία ἀρρϑαγ: [ἢ (ΓΘ ψγ͵β ΟἿΪΥ οἿΘ 

σου κ οὗ ῬὨΣοΪααΒ, ἩΒΘΊΠΘΟΙ ΒΡΌΓΣΙΟΙΒ ΟΥ̓ φιϑῃθπθ, οί! ηρ ΤΘΙΔΔΙἢΒ 

Ὁ ὰἃ8 Ὀπΐ ΘἸΠῈΥ ἰο δάἀπὶϊξ 41} {παὶ 18 οβοσθᾶ, οσ ἰο το]θοΐ 4]]. 

Νον σψμὰΐ ψγ͵ὸ Πᾶν, 18 ἰο ἃ ρϑαΐ οχίϑῃξ 80 Γι 816 δηα 60Πῃ- 

(818 ΒΌΘΙ ὈΘΟΌΪΑΥ :ᾶθ88, [Πᾶΐ πὸ τὴ ὁ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὈΘ 1Πηο]1π6ἃ ἰο 

αἰὐδαΐο 1 ἰο ἃ ἔουοϑυ, δῃᾶ αἱ {86 βϑιθ {ἴτηθ 1 ρου θοῦ οἱ ΠΟΙ 468 

σὴ τμᾶὲ ψ]ΟὮ, δοοογάΐηρ ἰο ῬΡ]αίο, Ατϊβίοιθ, δὰ [86 ὑμῖνθσβαὶ 

ὑτδαιτοη οὗ δῃ ΠΑ. γ, πιαδί Ὀ6 υἱθυυθᾶ 88 σϑα ν Ῥγυμδροσθδῃ. 
1 {μ6 ὁχοθρίίοη {μποσϑῆοσθ οὗ βοπὶθ ρθ068 οὗ Αστομλγίαβ, 1 Βο]ὰ 

{Π60886 ἔγαρτηθηΐβ δηα οχίγδοίβ ἰο Ὁ6 [09 βυγθδβῦ Τϑι81}8 οὗ (9 γ- 

᾿παροτζόδῃ ϑόπΠο0]; ἱπάοθϑθὰ Μοίμθυβ αἷβοὸ ᾿ἰτπη86} ἔθ] ΘοΙμΡΘΙ]6α ἴο 

ΘΟΠΒΙΩΟΔΘΣ Βοτλθ ἔθ οὗ ἰβϑτη 88 σϑηῦηθ. Νον [86 Βριτὶς οὗ Ῥγίμα- 

ΒΟΥΊΒΠΙ, 88 1 ΔΡΡΘΑΓΒ δοοογαϊηρ ἰο [Π0 πιοϑβί ἰγυδίνγοτί ΠΥ ἀαΐα, πιᾶν 

ὍΘ πιοδβί ΟἸΘΑΣΥ ΔρΡρτθῃθη θᾶ ἴῃ οοηΐγαδί τ] [10 ΙΟΠ10 ΡΒΙΠΠΟΒΟΡΒΥ, 

ΒῖΠ00 {80 Ἠθ)]ΘηῖΟ ομαγδοίθσ ὨΔὈΙΓᾺΔΠ]Ὺ Βορασαίθβ 186] ἱπΐο {818 

ἀπ] Ἰβῖὴ ΟὗὨἨ Ιομἱο απᾶ Ποτῖο, δπᾶ (6 αἰ θγθηοθ οὐὗἨ ([λ086 Τ8068 18 ῬΘΓ- 

ΟΘΙΥΔΌΪΘ ἴῃ 8}} [Πδ΄ ΘΟποΘσΒ 118 δὰ οὐυἹίαχο. ῬυΓΠδροτχΐβιῃ 18 [10 

δϑηυπηθ ΠοΣ]ο ἔοσπι οὗ ῬΒΠΟΒΟΡΆΥ, δηα (6 ῬΕΣ]ΟΒΟΡΒΥ οὗ 8 ῬΘΟΡ]Θ 

18 ποίβίπρ' 6180 ἔπδῃ [86 ῬΘΟΌΪΙΔΙ τηοὰθ οὗἨ ροσγοδθρίϊοι οὗ {πδὲ Ρθ0}]6, 
ΨΩ ἴῃ {80 ἀθορθϑί δηᾶ τηοδύ ἀϊβιϊ ρυϊβμϑα {πἱηκοσβ ὈΘΟΟταΘΒ 

180} 1Π6 οὈ͵θοΐ οὗ 18 οσπ {μβουρῃύ δηὰ οχρίδὶπβ 1:86} ἴο 186], 

ὙΠΘΙΘΔΒ 1 (86 τοβί ἰΐ ὙΟΣΚΒ δηὰ ογθαίθβ ἀποομβοϊουβὶυ. Οἡ {818 

ϑοοουπῦ 1 18 ἱπ ῬὨΠΟΒΟΡΩΥ οὐ [86 ῥχοβθ βἰάθ οὐ Ἰἰϑσαίασο ὑμπαΐ 
[80 ῬΟΡΌΪΑΡ ΟΠΑΓΔΟΙΘΣ Ὑ{1}} δἰνγαγβ ῥχϑβθηΐ 186] ταοδί αἰδοῖ] γ, 

88 ΟΠ [16 Ροθίϊοα] β᾽θ ἰξ ν1}}} ἄρρθαῦ ἴῃ ᾿γγ108] αγί, Ὀθοϑιβθ (ῃ0 

Ἰαδον βρτίηρβ ἔουίῃ πποϑὲ ἱτητηθάϊαίθὶ ἔγομπα (80 ἔθοϊϊηρ δηᾶ βϑῃηίὶ- 
τοϑῃΐ οὗ 1ῃ69 ρϑορὶθ. ΤῊΘ βθηβιουβηθθθ οὗ [10 ΙΟΠΊ8ΏΒ, (ΠΘῚΣ δἷ- 

ἰΔομταθηΐ ἰο ψμαὺ 18 οαἰνγαγὰ, ἐμοῖσ Βυβοθρ Ὁ] γ ἰο ουὐπαγὰ ἱπι- 

ῬΥΘΒΒΙΟΠΒ, δὰ {Π 6] ᾿ἰνοὶν δου ἴῃ (18 ουὐγχατα ψου]α, Ὀγθβθηΐβ 

160] 1ῃ ΠΟΥ τααύοτα]Ἰδίϊο σίθυ οὗ (18 οτὶρίῃ οὗ {μπΐπρβ δῃᾶ ἴῃ 

[6 πιϑη 018 νὴ! γ δηα σϑβίϊθθβηθββ οὐ τοδίοσ, ρου Ὑ810}1 8]} 

[6 Ιοπὶο δυβίθτηβ σϑβύ; (ΠΥ 41] Ἰοοὶῖς ον [89 ϑββθποθ οὗ (δῖηρδ 

1π παιδίου, (ὮΘΥῪ ἸΏΟΤΘ ΟΥ 1088 ἀθσῖγθ (86 βρίσὶΐιδὶ ἔγοτῃ 1 δπᾶ πθ- 

δίϑοῦ [16 τιοτϑὶ] δἱθαθηί. Τῆθ᾽ δῦ οὗ [89 βθῆβθ οὗ ὑλν ψἘ1ΟΒ 

18 ΘΒΒΘΏΠΑΠΙΥ οοπποοίθα τ] {π|86, τσαὰθ ἔβυουσϑ Ὁ] 9 ἰο (Π6 ϑίοτηϊο 

ΥἹΘῪ οὗὨ Ῥῃγβῖοαὶ βοΐθηοθ, δηᾶ Ηθυδο τ 8᾽ ἀοοίχῖμθ, 816 ἢ. τγ88 Ὀ0Δ]} 

ὍΡΟΙ βίσ ἴθ, οἰθαυὶν ΘΧΡΥΘΒΒ6Β {Π6 τϑβίϊθββηθθθ οὐ {16 ΙοὩ]6 πδίαγο,. 

θα Ἰζ 04118 τοροβθ (6 ἀθαίῃ οὗ [89 βοὰ]. Τὴ θοῖῖὸ οἱ {π6 

ΟΟΠΙΓΑΣΥ͂ ῬΥΘΒΘΗΪΒ 1 ΟΟΙΆΡΘΙΙΒΟΩ (86 δβρϑοΐ οὗ δὴ ᾿ησαγὰ ἀθρίῃ, 
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ἔγοτο ὙΏΙΟΒ αὖ {86 δβδπιθ ἔτη Ῥονοτί δοίϊοη Ὀαχβίβ ἔογί ἢ, δηά 

οὗ ἃ ἰχϑῆα}} Ῥϑσβιβίθῃοθ ἴῃ θβίδ Ὀ 18η6α δηᾶ δἰτπηοδύ 1Π}1018]0 ΦΟΥΤΙΒ, 

[σουρὰὰ τ ΒΙΟὮ ροηυΐϊηθ Ποσὶο ομαγϑοίθσβ 676 οχαϊίθὰ ὨΙμἢ ἀθονθ 

[89 Ὑ{Πτὶ οὗ βϑῃβυουβ ἐπ ρΥ ΒΒ 98, Ὑ 1180 ἃ οοσχίαϊ ἱηνγασα 60Ὲ- 

ΒΙΒίθῃου ψγὰβ [1πἰσοἀποοα ἱπίο {ΠΟ ᾿ἴγτο8, τ ]ο ἢ 18 ποΐ ἔουπᾶ 

ἴῃ [09 βᾶὴθ ἀἄθρτθθ διβοηρ ἰ('6 [Ιομϑη8. [ἴῃ ΡΒΣΟΒΟΡραγ, {818 

ἰθμάθμου οἵ {61 τιϊπὰ ἀἰβρίαγβ 1661 ἴθ οἰμοαὶ ϑηαθανουχβ, 
ΔΙΙΒΟΌΡΗ ΠΟῪ ὭΘΥΟΥΡ πιδ4θ {ΠῸῚΣ ὙΑΥ (0 ἃ οομαρ]οίθ {μθοσγ; Ὀαΐ 

10 ΘΒΡΘΟΙΘΙΪΥ ἀρροαγθὰ ἴῃ ἰμΐβ, (μαὺ (μθῪ βουρῃῦ [0Γ {068 ΘΒΒΘΏΟΘ 

οὗ ὑπηρβ ποΐ ἴθ ἃ ρστουπα ψΈΪοΪ γ88 ῬΌΓΘΙΥ πηδίοτϊαὶ, Ὀαΐ ἴπ ΟΠ6 

(μ8ὺ νγγᾶ8 ἔοστοδὶ πὰ ᾿ΏΙΟΩ χᾶγο ἰο {πηρβ ὉΠῚ δηὰ ογάθυ, Ἰυδί 88 

ῬγΓΒαρογαβ 18 βαϊὰ 0 ἤᾶνθ Ὀθθη (Π6 ἢτβὺ ἰο 06}} (86 ψου]ὰ Κοβ- 

208: 8πα ΔΙΠουΡἢ ΑΠΘΧΑΡΌΓΑΒ ΤῊ8 Κ68 (ἢ 6 ΟΥΘΥ οὗ (86 ψοι]ὰ ίο 

06 γῬτοἀπορᾶ (τοῦ Βθδβοι, γοὺ (8ὲ8 ἐπουρθξ, 88 βοογαίθβ 88 ἃ]- 

ΤΟΔΟῪ ΟὈΒοσυθα, ἀἱὰ ποῖ Ῥίθσοθ δἱ 4}1 ἀθϑρὶν ἱπίο ΒΒ ῬὨΠ]ΟΒΟΡὮΥ. 

ἴῃ Κοορίηρ νὰ (19 ῬΘΟΌΠΑΥ ΟὨΔΥδοῖου οὗ {μ6 Πουῖδηβ δια ΘΥθῺ 

ὙΠ} {Πρὶν οὐν}} 116, (Ὧ6 ουὐνγατὰ Δρρϑάσθῆοθ οὗ {16 Ποτῖο Ῥ8}]ο- 

ΒΟΡΏΥ ἰοοκ {πὸ ἔογτα οὗ ἃ βοοϑίυ οὐ οτάθσ, Ψψμ1ο τγ88 βα]θοί ἰο 

ἃ ΑἸβοὶρ}πθ δὰ σὰ]ὶθ δἰπιοβί τπηοηϑϑίϊο, οὐ αἱ ἰοεαϑί Μοταυίδη, ἰο 

ὙΒΙΟΩ (Ἀ6ΓῸ οδῺ ΒΟΘΙΟΘΙΥ͂ Ὧ0 ἔουμα ἃ ΙΠΟΥ6 ΒΌΣΔὈΪΘ ΔΠΔΙΟΡῪ ἴῃ 8]} 

Δα Υ (δὴ 86 βραγίδη οοηβ οι. ΤὨϊ8 ογρδηϊβδίϊοη 158 αηϊθα 

ὙΠ ἀθρίἢ 1ὰ το] σίοη, ΒυταθΟ]18πι, τη ΒΕ! οἱϑὰ δηὰ δβοθίϊβιη, δηὰ 

ἹΠΟΙΘΟΥΘΣ ὙΠῸ (Π0 Ργδοῖῦοθ οὗ τηυβίο, 4}} ψ ΒΘ ἔοσιθα Θββθη [4] 

Θ]θπιθηΐβ οὗ [6 Ῥγίμαροσθαῃ πιοᾶθ οὗ 118; Ὁ ψΈ1ῸΝ σϑᾶβοη ἰη- 
ἀθθᾶ,,8Ὸὸ ΘΑΡΪῪ ἃ ὙΠΟ 88 Ηοδγοἀοίῃβ βρϑᾶκβ οἵ Ῥυίμαϑογθδη 0)"- 

ξίε5δ. Βυῖΐ ἴἰο τοΐυσῃ ἰο {πῃ6 στουπᾶ οὗ {6 βρϑουϊδίϊουβ, [6 

ΙοΩΙΟ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΘΣΒ, ἐμουρ (ΠΘῪ ΤΠ ΒΟΥ το)θοίθα {ῃ6 οὐ ίθσϊοη οὗ 

(Π6 βθῆβθβ, βίατίϑα ἔγοτα ταδίίοσ, ψ Θἢ 18 (μ0 οὈ͵θοὺ οὗὨ βϑθῃηβαοιβ 

δοσπϊου, δηᾶὰ ἐπθῃ βουρῃΐ ὈΥ τοῆθχίοη ἰο διτῖγθ δῇ βοῖῃθ ταϑίθ- 

714] στουπᾶ οὗ 4}] {πίηρβ, νοὶ ατουμᾶ, Ὁ τοῦδέ ὍΘ οοῃΐθββθα, 

ΒΟΙΩΘ οὗ (ῃθπὶ ᾿ἀϊὰ πο πο]ὰ ἰο ὍΘ ΘΟρΡΠΪΖΔΌΪΘ ὈΥ ἰῃ6 ΒΘΏΒΘΒ. 

Ἔσοτὰ [Π18 βοηβουβ ὈΒΙ]ΟΒΟΡΩΥ (μ6 Ὀουμὰ τδβ ἴἰοο ρτϑαΐ δπὰ 

γἱοϊθϑηῦ ἴο 86 ϑοοταιοο- Ρ]αἰοῃϊο, ΒΟ βουρῃύ Ὁ [809 ΘΒ8θῃ 06 

οὗ (ηκ8 ἴῃ ῬΌΣΘ άθϑβ ἔυσηϊβῃοὰ (τοῦ (λ6 ᾿πγαγὰ ᾿ηἰυϊοῃ, 

δηὰ {μ6 Ῥγίπαροζοδη Υἱοῦ ψὰ8 Θσδοίυ {πδὺ ψβομ ἔοσιθὰ (ῃ6 

Ὀχᾶσθ; βῖῃοθ (86 ἔοσιιδὶ σγουπα ψὩ1Ὸ ἢ} (ὮΘΥῪ δββυτηθαὰ 18 ΟΘΟ9}}}Ζ- 

8016 {πγουσὰ ὑπαΐ ταδί μοπιαίϊο ἰηταϊ οι, διάνοια, ψΈΙΟΩ ΠΟΥΘΙΒ ἴῃ 

86 τηϊάδί Ὀούγθθη {Π6 βθῃβαουβ δπα {86 ποῃ-βοπβαοῦβ. Αἀπαᾶ γοῦ 

ἴῃ 18 ἰάθα8 (ΠΟῪ τϑοορηϊβθα ἰγρῖοαὶ ἔοστωβ οὗ βοιιϑίμβιηρ ἘΊΡΉΏΘΓ, 
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ΠουΡἢ 88 10 βθθῖηβ, (ΠΟῪ ὝΘΙΘ ὕ880]6 ο ΤΌΒΟ0]γ6 [86 βθ6η86 οὗ 

{9080 ἴγρ98 80 88 [0 ῥΡυΐ ἴπθοιι ἰηΐο ΟἸΘαν 1η δ] ϑοίααὶ ᾿ρῃύ. ΤῊυΒ 

ῬΒΠΟΒΟΡΏΥ ρϑϑβθὰ ἔτγτοτῃ ἃ ΓΠΟΣΟΌΡὮΪΥ βϑηβιουβ ὈΘ ΙΒ ηρ, ΒτοῦΡἢ 

8ὴ ἸηίοΥυΘηΙηρ; σταᾶθ, ἴο [86 ὑπβθηβαουβ νἱθν οὗ Ρ]αΐο, (γῆοὸ 1π- 

ἀροα παὰ Ὀθθῃ ρτγθοθαρᾶ ὈΥΐ (86 βαρδοίουβ. Ὀὰπΐ ομϑ- δι ἀθὰ σὰ θυλ 6 18 

οὗ {Π6 ΕἸθαῦϊο βομοο], Ὀὰὺ 0 ὈΥ {86 ῬΟΎΟΣ οὗὨ (μ6 βοοχϑῦϊο οσὶ- 

[οίβιῃ πα ταὶβοα [686 ῬδτΈ18] γ᾽ ΘῸ 8 88 Ὑ70}} ἃ5. 8}}] ΤΌΤΤΩΘΙ ὙἹΘΎΨΒ, 

Γσοῦρ (09 ῬχΌρΡΟΡ Ἰἰταϊ δου δηα τηοα᾽ βοδίίοι οὗ 86 οὔθ Ὀγ {9 

οἴμοσ, ἰο {89 τιοβὲ ροσίϑθοί υἱὸν οὗ ψῃο (86 ΗΘΊ]ΘΏ1Ο τοϊμα τγὰβ 

ΟΔΡ4Ὀ]6,) δῃηὰ [86 δββϑῆοθ οὗ {8108 γ1͵1ὰβ ἔπ βουρῃῦ ἸῺ 8 δϑοϑηᾶ- 

ἸῺ Β0816, Ητβύ ἴῃ πηϑίΐου, ἔπΠθῃ ἴῃ τηδίμθιηδί08] ἔργα, ἀπ ᾿αβί]γ 

1η 1688 οὗ [16 σθᾶβοῃ. 
ες ἢ ἡ κα 

2. Περαίνοντα ἄοθΒ ποΐ πιθᾶῃ ἐϊηιξίθί 88 βοτὴθ ἤδυθ υπαοχβίοοα 
ἀ1ὸ θὰῦ ἐἐπιλίηρ, τ μαὶ Ῥ]αῖο ἴῃ (86 ῥήϊοδως 68}18 πέρας ἐϊπιϊ. ἘΞ 

10 τϑιμδῖηβ ῸΓ 18 [ο ΘΟΏΒΙΟΘΣ ψᾶΐ {Π6 ῬΥΓΔΡΌΣΘΔΩ ταθαπί ὈΥ {110 

ἐϊγιϊπρ δὰ [ῃ6 απ ἰῤρέθά. ΤῊ δηοϊθηΐβθ, ὙΘΣΥ πδίασα]ν, ἐμουρύ 

οὗ ἴἄθσα ἔσοτῃ [Π6 πα ΘΙ168] ροϊπέ οὗ νἱϑὺν ; δῃᾷὰ ἴῃ ἴδού [86 1Ἰπιϊπρ 

, Ὧδ8 ὈΘΘᾺ δα ἴο ταϑᾶῃ ὉΠ, Ῥασιυ, δπὰ Ἰαἀθηὐν, δηα (6 πη- 

Ἰπ]ὐθα ἀπαὶγ, ἀἸΒρασιγ, δρᾶ ἀἰγθσβιτυ, ἴῃ Π]ΟὮ 86 180 ὈΟΙΝ ΝΊ6Ο- 

ἸΔΟἢ 8 δηᾶ Βοθίμ!αβ οἰΘαΥΥ ΘΧΡΤΘΒΒ ὑμθτηβο] 88 δὰ ψΣ 8 αἰβεϊποῦ, 

ΤΟΙθθμοΘ ἰο ῬὨ]οΪααΒ. ἘΡ Βαΐ (818 ὙἹθὴ 18 πθυθυ 6 1688 αυϊύθ 

ὈΠίθηδΌ]6, ῬΑΥΠΥ οὐ {818 δοοοπηύ ἰμαὺ ψγδΐ 18 οὐ 18 ποΐ {ΠΘΥΟΌΣΘ 

ὨΘΟΘΒΒΑΙΊΥ [0 Ὀ6 0816 Ἰηἀθῇῆηϊθ, ὈθοδυΒθ, 88 ἃ ἀϑίθστηϊμαΐθ ταδρη]- 

ἰπαθ, Ζ0ῸΣ ΘΧ4ΠῚΡ01]6 ἴΠΓ66 ΟΥ ἔνθ, 10 ἀΘΥΥΘΒ ἃ Πππϊΐ ἔγοπι απιίγῷ δπᾶ 

ῬΑ Ὀθοδαβθ, 88 Ἧ132ἷ7ἊΟ 866 αυ1{9 ΟἸΘΑΙΥ ἔγοτῃ Ασϊδίοι!θ, ἔπ Ῥγίμαρο- 

ΤΘΒΏΒ ΤΆΓΟΥ ΘΟΙΩΡΑΓΘΑ {Π6 δὐ6 ὩΌΤΩΌΘΥ ἰο {80 Ἰπαθβηϊίθ; δ ᾿θαβέ 

{πο ἀϊὰ 5ο ἴῃ ἃ σοϑυΐίαὶ 86η86 δῃὰ ψιίῃοαὺ ΥΘίθσθηοθ ἰο [μ6 ἀοβηϊίθ 

ΤΩΔΡΩΪ 40 οὗὁ ΔΩΥ͂ 50} ΠΌΙΡΟΓ. ἴῃ Β18 ήψσίος 111. 4, μ6 {6]18 

ὯΒ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ὑμῦ βοιηθ ἰαϊᾷ ἄουγῃ [86 ἀπ] πθ4, ἄπειρον, 88 {86 
οΟΥἹρΊη οὗἁἨ 8} {μῖηρβ δῃᾶ [6 βᾶῦβ οἵ (μ6 Ῥυίμαρογθαηβ, καὶ οἱ μὲν 
τὸ ἄπειρον εἶναι τὸ ἄρτιον. τοῦτο γὰρ ἐναπολαμβανόμενον καὶ ὑπὸ 
τοῦ περιττοῦ περαινόμενον παρέχει τοῖς οὖσι τὴν ἀπειρίαν, ἕον “ΠΟΣᾺ 

8180 Β6 δάάυοθβ Ῥυίμαροσθδῃ ἰοβτλογ. ἘΡ Κ5[.4]}}) τ11ὁὸ [Π0 ΒΑΥ͂ 
ὑπᾶῖ ῬΆΣ]ΟΙδὰΒ Ὁ {9 ὉΠ] 64 τηϑαηὺ (Π6 δυδν δηα ὈΥ (16 Ἰϊπι- 

1; τιθδπὺ {ῃ0 οὐ47 Αφραϊπδβί {Π18 νἱθν ΠΣ Κουγ18Β6 (Π6 βᾶτηθ ΟὈ]ΘοίΟἢ 

88 ὈΘίοτο ΠΟ] 8 σοοᾶ, Ὀθοαιβθ [Π6 ΟΥ̓ 8180 88 ἃ ἀθβηϊύθ ΠΌΤΟΡΘΙ 18 

ἸἸπιιἰθα ὈΥ αμὶΐγ, βο {πα 1 (Π0 Θυθῃ 18 οα]]6α Ὀγ (86 ῬΨΑΠΑρΡΟΓΘΘῺΒ 

ὉΠ] Ιτητθα, [Ὁ ταδί μᾶνθ βοὴθ ῥθοι δῦ οἰτουτηβίδη 181 ΔΡΡΙ]οαίζοι. 
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Βυΐ {π|8 ΒαρΡοβιοα 18 ὉΠΙΏΘΟΘΒΒΑΣΎ, ΒῚΠ00 ΒΟΟΟΡΟῚΙΡ ἰο ῬὨΊ]οΟΪδιΒ 

ὨἱτΒ6}1, {Π6 πῃ] τὶ θα ΠΔΒ 0 ΠΌΙΩΡΘΥ ἴῃ 1ΐ, ΤΟΥ ὙΓΙΟΝ ΤΘΆΒΟΙ 8180, 

ΒΙΠ6Θ, ΔΟΘΟΓΤΟΊΩρ (0 Ὠἷπα, 1ὐ 18. ΟὨἿΥ ἰὨτοῦρὰ πύον (μαὺ 1 ὑπᾶθΓ- 

βίδῃ, ποίμϊηρ; του] Ὀ6 ἱπί6}}}010]9 1ὅ ονοσυ  ἶπρ Τ6ΥΘ ὉΠ] ]πυϊ θ(. 

Ομ [89 οἴμοσ Βαμα [86 70] ον ηρ ΟΣ] δπαίζοη ΒΘΘπῚΒ [0 τῃ6 ῬΘΙΘΟΌΥ 

Βαϊϑδοίοσυ. Αβδ, δοοοσάϊηρ (0 Ασιβίοί]θ, [80 Ῥγίμαροσθδὴβ [6]ὰ 
0Π6 ἰδ ὈΘ Ὀοΐδῃ οἀὰ δπᾶ ουθῃ, δῃᾶ (08 (ο οοηΐδϊῃ Ὀοΐδ ΟΡΡΟΒΙΐ68, 

80 ῬὨΣοΙδυβ ἴοο βοΐ ἊΡ δῦογθ οί! {980 Ορροβίθβ ἃ ΕΙΡΉΘΥ ΠΗ 

ἴῃ το ὈοΐΩ μᾶγα {ποὶγ τοοίβ. ἘΡ [Ι͂ὴ [Π6 βᾶ86 ΨΑΥ Ρ]αΐο ἴῃ 

8 βήϊξίοδωις βοῖίβ ἊΡ δῦουϑθ {π6 {ἰπ||ῦ ἀπὰ [86 π]ϊτασίθα, ουἱὐ οὗ 

ΠΟ ὑνγὸ {86 το οομθβ ἰο Ὀ6, (86 ὕδυβο δβ αοᾶά. Βαΐ 

ΒοῪ ὅὁ {10 ἔνγο ο]θιιθηΐβ Ῥτοοθοᾶ {μογϑέσοχῃ ὃ---ἴοΥ Ῥσχοοθθα {μον 

τηυδύ 88 ἔγοτη (η0 Βορβηΐηρ οὗ 411] (δῖηρβ.Ό. [ οδῃῃοῦ ΘΟΠΟΘΙΥΘ 

[818 οἴου βο (δ 88 ἤθ]]οβ. ΤῸ δὶρμοδὶ ὈπΙῦγ, βίταρ]ο ὈπΙγ, 

ταῦ [Π0 Ἰαίοςῦ ῬυΓΠαρΟΤΘΔΠΒ δηᾶ Ῥ]αἰοι βίβ οα 104 (Π96 Μομδᾶ, 18 
ΤΆΘΓΘΪΥ ΟὨ6: Βαῖ ΙΓ 18 αἷβὸ δοῃο 8 Ὁ]0 88 ΘΠ] ΒΒ ΑἸ γ181}0]90, 

88 (Π0 Βᾶη6 δ ΠΟΥ] 68 ΠἸΚΘΎΙΒΟ σϑδτκ. Τησουρη Δῃ ΟΡΡΟΒΙ θη 

Ὀοίνθοῃ [9 Ομθ δῃᾶὰ [(0ὴ9 Μϑδῆγν οσὐ [πἀθῆπὶίθ, το ΤΟΡΡοβιοη 

ΤΟΒΙ65 ΘΥϑῃ πὰ ΠῚ 186], (ΠΟΥ 18 φγοἀπυοθα ουὐ οὗ (μ6 διριιθεί 

ὕμιν, 10} 88 ὯῸ ὁρροδὶίθ, {π0 ὑποΐοϊὰ παίπτο οὗ [86 Ομθ δῃηὰ 

[89 Μδηγ, οὗ {Π0 Τὺϊπιΐ δηᾶ {μ6 Τ]]τηϊοα; δηᾶ ὮΘσΘ ἯΘ Θοτηθ 

δὲ ομοὸθ (ὸ ἰμδὺ ὙΠ]Οἢ ῬὮ]ΟΙΔῸΒ ΙηθᾶὴΒ ὉΥ 11τϊῤ δηα Ὁ}]1πι164. 

ΒΥ (μ0 ἤοσιμοῦ Π6 ταϑϑηΐ {πη6 ΟἿΘ ΟἹ, 88 {Π0 δποϊθηΐβ ΘΧΡΤΘΒΒ Ἰΐ, 

[89 βαιηθ, ὈῪ {89 Ἰαΐίοσ {πΠ6 Μϑὴγν οὐ [169 Ὠ:ΠἘοτθηί. Απᾶ οὗὨ {8686 

ὕνο {86 ΤΌΤΤΔΘΣ 88 [110 Το γθ δὐβοἴ τ] [16 πὶρμοϑί σπϊΐγ. Τηθ86 

ΟΡΡοβὶΐοβ δῖ (86 οομπβεςαθηίβ οὗὨ 4}} (μαΐ 18 Ῥχγοἀποθᾶ, τὸ γιγνόμε- 
νον, ὙἘ8116 [πὸ πῖρηοδί ΤΣ, 85 Ὀοϊηρ {μὲ ΟῚ 18 ποΐ ργοαυοθ, 

18 Θχα] θα δῦογθ 10. ΕῸσ, δοοογάϊης ἰο ΑτἹβίοιθ, [86 Ῥυ Παροσθδη 8 

δοιὰ ἐμαί ΝΌΣΟΙ ἰβ {π0 ϑββθῶοθ οὗ τπΐηρβ, δηὰ {ΠῚ ΠΡ {ΠΘΙΉΒΘΙΥΘΗ, 

ΠΟ 688 8ἃ8 Μαίίοσ, [δὴ 88 (Π60 Ῥγοροσίίοβ οὗ Μαίζεοσ, οὐ ἴῃ οἴβοσ 

οσαρ Εὐση. Βαΐ {ῃ0 βδθ δυΐποσ δ]οβ ἰμαὺ (0 Ῥγίμαρο- 

ΤΘΒΏΒ ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΥ παιηθα (6 ΠΌΤΩΌΘΙΕ ΟΝ ΘΟΙΙΡΟΒΘ ἴπ 6 ΘΒΒΘη06 

οὗ (μἴηρβ, ὃν δηὰ ἄπειρον, ουΐ οἵ σΒΙΟᾺ ὑπὸ {π0 πεπερασμένον 

18 Ῥχοαμοθᾶ, (Αγ]βίοί]ο είαρά. 1. 6.) ΤῆθΒθ βᾶπὶθ οἰθιμθηΐβ Δ.Θ 
8180 οδἱ]ϑὰ Ὁμὶΐγ δορὰ (9 Ιπάθβηϊίο Θυδιν (ή ἀόριστος δυας). 
ὕὍπαον {π6 Ἰαίίος (19 οοποθρέίοι οὗ αἰγΟΥΒΕΥ ΟΥ ῬΙΌΓΘΙ ΠΥ ΒΙΤΩΡΙῪ 18 

ΤΟρχοβθηίθα, δηᾶὰ (16 ἀθβηϊῖθ ΠΌΤΟΥ ΤῊ ΟἾΪῪ δοοιθ8 ἰο 10 ὉΥ͂ 

8 Ἰἰτυϊ δίϊου Ὀοβίονγγοα ὮὉγῪ σαϊΐγ. ἢ 
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ΓΑὐΐοσ (18 ΒδοΚ φῬχοοθϑᾶβ ἰοὺ Β9}7 (μαΐ (Π6 ποχί βίϑρ ἴῃ 

ῬὨΠ]οΪιιΒ᾽ Του Κ τουϑί ἤᾶγθ Ὀδθῃ ἰο ἀθβοῦῖθο (π6 ϑυοϊαςου οὗ [ἢ 9 

σου ουὖ οὗ Π6 ὕνγο οΟρροβὶΐθ θἰθιηθῃίΐίβ, δῃα ἢ6 αυοΐεβ ἃ Ῥαββᾶρθ 

δῖνθῃ Ὀθ]ον (Καὶ πάντα γα μὰν κ. τ. ἔξ.) τὰ ὙὨΙΟΝ [Π6 Θἰθταθηίβ 16 
ἀϊγιαοθὰ ἴῃ {0 βϑιθ ἸΒΉΏΘΥ 88 ὩΌΠΔΌΘΙΒ. Ηδθ ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἰμαΐ Π6 

τη ἤδᾶγο ἤθη ργοοθοάθα ἔγοτιη (ῃ6 Θομ δἰ ηδῦοι οὗ οὐα ΟΥ Θγδῃ 

ἰο [α΄ οἵὗἨ Πδττηοην, ὈΘΟΔΌΒΘ 811 (Π0 ΟὨϊοῦ σαῦοβ οὗἨ Βαρθοην [1] : 2, 

2:ὃ, 8:4, 8:9, 248 :2566] οοπβὶβῦ οὗ δὴ ούϑθὴ δηὰ δὴ οὐᾶ 

ΠΌΙΩΡΘΙ; 8δπα [6 ΒΌΡΡΟΒΟΒ {μδὺ ῬὨ]]ΟΪΔὰΒ τιθαηΐ ΟΥ̓ ΠΑΤΤΔΟΩΥ (Π6 

ΤΟΒῸΪΌ οὗὨἨ γϑοοῃο!]θα ΤΟρΡροβιίθβ, ἂπᾶ δἰἰσιθαΐοβ ἴο εἶτα {86 ἔ]] ΟΡ 

Ῥᾶββασθ ἴῃ ΝΙΘοιιβοῆηβ, ἔστε γὰρ ἁρμονία πολυμιγέων ἕνωσις καὶ 
διχᾶ φρονεόντων σύμφρασις (οὗ [Π86 οτίο παίαχο οὗ ψΒΟΙ ρϑββαρθ 
Ι επίογίαϊῃ βίτοηρ ἀουίβ). 

ΤΏ ᾿ἰαδί οχίσαοί ψ ΒΟ Μ11 6 ρΊνθη 18 οὗἨ φγοαῦ ΡΟΣ 06 

ἴον (26 υπαοτβίδηεηρ ΟΥὗἨ ἁ Ἰμογθ ὕπδη ΟὯΘ ῥϑββᾶρθ ἴῃ Ῥ]αίο δῃηὰ 18 

[89 Ὀθορίπηϊηρ οὗ ἃ ΨΟΙῪ ᾿Ἰθαγηθα ἀἸΒα ΒΙ 0 ΡΟΠ ἐδ9 τουδὶ οὗ 

[89 δποϊθηΐβ.) 
Ι͂Ὼ {Π6 ᾿πητηθαϊαίθ βααὰθ] οὗ ἰῃ0 ἔοστηθν ραββαᾶρθ [6 σϑίϑσβ ἴὸ 

[16 Ρβββαρα ρίνϑη Ὀϑίον, Ὀδρίπΐηρ Περὶ δὲ φύσιος----Ἴ ὙΠΟ ΒΘ 6] 

Ἅ6Θ ΒΠ8}}] ὈΓΘΒΘΗΝΥ αὐοΐίθ, Οη0 18 ΒΌΓΡΙΙΒοα ὉΥ {πΠ6 ῬἈΘΠΟΣΏΘΠΟΙ, 

[μα ῬὨ]]ΟΙδΒ᾽ ΒδττλοηΥ 18 ποίην 6180 ὑμ8ῃ {π6 οοἴαγο, Ὀαΐ {Π0ΓῸ 
18 20 ΟὈἸ]ΘΟΙΟη οἡ (Π6 β4θ οὗ ὑβᾶρὸ ἰο {818 1πίθσρχοίδ ο, Β1Π06 

[η6 δηοϊθηΐβ οδ]]ϑὰ {86 οοἴανθ “δστα ον, 88 Αὐϊβίοι!θ ἄοϑθβ (800 

ῬΙαίαγο ἢ 5 ἰγθαῦβα οὐ Μυβίο: Ὀυΐ 10 18 ῬΙΘΟΙΒΘΙΥ ἴπὰ (μὰ (μαΐ τ 
Βπᾶ [μ6 δχραπαίίϊΐοη οὗ {μ0 ῬυδροΥθα ὙΙΘῪ οὗ [(Π6 ΒδστηοηΥ οὗ 

1π6 Τῦπῖγοσβα ἴῃ βΘΠΘΓΑΙ, δὰ ΘΒΡΘΟΙΔΙῚῪ οὗ (10 τηοῦθ 1 1ΟὮ [86 

ΘΟ ΡΟΒΙ οι οὗ (86 ψου]ὰ γὰβ οοηῃοθὶγϑα ἰο μᾶνθ Ὀθθη οβϑοίθα ουὐἱ 

οὗ [86 ΤφΡοβιίθ ϑθιπθηΐβ οἵ {}6 ᾿ἰτϊύ πα {ΠῸ ὈΠΙἸτα] θᾶ; ἕο ΤΥ 

8ἃ8 ὸ δᾶγνθ βθϑθῃ 18 ᾿πϊ, ΜΏ11 [86 Ὁπ]ταιθα 18 {86 ἱπάδῆπιίθ 

ἀυδ] τίν, το ὈΘοοτμ68 ἀθβηϊίθ ἀπ} 7 θα (6 τηθαβυσθ οὗ ὉΠ Υ 

ΔΒ Ὀθθη ὕὑμψϊοθ ἱπίτοἀδυορα ἱπίο 1. ἸΤΏῸΒ ἴπθη (0 ᾿Στ Δ 0. 15 

σίγοῃ ἰπτουρ [10 ταθαβυσηρ οὗ ἀμ 6} ὈΥ ταθϑηβ οὗ ὕϊγ, παΐ 

18 ὈΥ͂ Ἰαγὶπρ ἄονῃ [86 ταῦο οὗ 1: 2 ΜΏΙΟᾺ 18 {89 ταδί οπιδί]ο8] 

ταῖλο οὗ {86 οοἴανο. Τλὸ οοἴδγο ὑποΥ ΟΥΘ 18 ΠΑΤΊΔΟΩΥ 1086], {ΠτοΌρἢ 

γι ΐο ἢ (86 ΟΡροβίίθ θ]θιῃθῃΐβ ἃ.Θ ΤΘΟΟΠΟΙ]θ4 ; δα ΘΥΘΙῪ ΤΘΆΒΟΠΔΌ]Θ 

τϑα τηῦβί Θοηΐοββ ὑπαΐ (μθγ0 18 ἃ ἄθθρ ρογοθρίϊοῃ οοπίαϊπϑᾶ ἴῃ 

{π18, βίῃοθ {89 ὑῃῦ οὗ {πΠ0 ΟὨδ δπᾶ οὗ πὸ Ὀίγθεβο (ἕτερον) ΟΥ 
ΔΙΔΏΥ (πολλά,) ψΒΙοῺ Ῥ]αίο 'π ἷθ Ποοίτίηθ οὗ [ἅθ88 88 ὑσϑβϑηίθαᾶ 
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ἢ 8 ἀἸΔ) θοῦ ἔοστω, δηᾶ [ῃ6 οοποθρίϊομ οὗ τ ὨΙΟΝ Ὑγ88 οη6 οὗ {116 

ΟΕ Υ ῬΥΟΌΙΘΒ οὗ Οὐθοῖς ΡΠ] ΟΒΟΡΏΥ, 18 ΠΟΤ ΘΣΧΡΥΘΒΒΘα ὈΥ͂ τηϑίῃο- 

ταδίϊοα] βυταθο]βη. ἘΡ ΤῊ ταρηϊαθ οὗὁἨ ΒαΤΤΉΟΠΥ, βᾶγβ Ῥἢ]]ΟἾδ 8, 
ἴ6Θ συλλαβὰ καὶ δι’ ὀξειῶᾶν. Συλλαβὴ 18 ἴ6 οἹὰ παπιθ οὗ (86 Εουτίῃ, 
Ὀοοδαθθ ἰδ ἰ8Β (80 ἢγβί οοιιπαίϊοη οὗ οοποοτάδηξ ἰομθθ, πρωτῆ 

σύλληψις φϑόγγων συμφώνων. 4  ὀξειῶν 186 (86 ΕἾΝ, Ὀδοασδο 10 
ΟΟΙΉΘ8 ΔΙ͂ΟΣ [86 ΕΟΌΣΙΙ ἴῃ (Π6 Δβοθηϊηρ -508[6.0. ΝΟΥ͂ 88 ἃ ἴουσίῃ 

δρᾶ 4 Αἰ ὀοταρσῖβθ (86 οοἴαγο, 81800 ὃ : 4 ΜΙ 2 : ὃ ΞΞΞ 1: 2, 

ὯΒ Ὑ6 866 ὙΟΙΩ ἴῃθ80 ὨΌΠΙΌΟΙΒ 2. ὃ. 4, ῬὨΙοΙαιβ βᾶγβ {Πδΐ συλ- 

λαβὰ καὶ δι’ ὀξειὰν ἴθ [Π6 τιαρπίίαθ οὗ ΠΟΙΟΥ͂, Ὀθοδβθ 2 : 4 
18 ΒΑΓΙΠΟΩΥ, 2: ὃ 18 δι᾿ ὀξειᾶν, ἀπᾶ 8 : 4 15 συλλαβά. Βαΐ τ16 ΕἸ 

18 ργθαίοσ ἰἤδῃ (086 Εουτί ὈΥ {16 Ἰηΐοσναὶ οὗ ἃ ἴομπο ὙΒΙΘΏ 18β 

8 :9, 4Β {Π6 ἔὉ]Π]Ο ΩΡ ΠΌΤ ΌΘΙΒ βῆθν, 6. 8. 9θ. ΕῸΣ 6: 8 18 [86 

Ἑουχίῃ, 6 : 9 185 ἰδ0 ΕἸ, δὰ {ῃ6 αἸἴΘΣΘΠ6Θ 18 8 :9 ΟΥ̓ {Π6 ἰοῃθ. 

Απᾶ πὸ ἴο χοῦ [86 γα ἰμαὺ (0 ΕἸ 186 ρυθαίοσ (Π8ῃ {116 

Εουσίῃ Ὁγ {πὸ ἴομθ, Ὠ6 βίαΐθ [86 ρῬοβιίίοη οὗ {πΠ6 Εουτ δηᾶ ΕἸΠῈ 

ἴῃ [Π6 οοἴαγο, ΖῸΣ ἴπ [86 δβοθῃᾶίΐηρ β081]6, {π6γ6 18 ἔσοτα [6 ὑπάτη 
ἴο 9 μέση ἃ Εουτίῃ, Ὀαυΐ ἤγτοτῃ [89 μέση ἰο {π6 νήτη ἃ ΕἸΜΙ. 
(866 ἐῃσ ἔγταρταϑαΐ Ὀορίπηΐηρ “ρμονίας δὲ μέγεϑος.) 

Φιλολάου. ϑιοῦ. Εἰ ἰ. Ῥἦψϑβ. ἱ. 1, 2. 

Θεωρεῖν δεῖ τὰ ἔργα καὶ τὰν ἐσσίαν τῶ ἀριϑμῶ καττὰν δύναμιν 
ἅ τις ἐντὶν ἐν τῷ δεκαδι. Μεγάλα γὰρ καὶ παντελὴς καὶ παντοεργός, 
καὶ ϑείω καὶ οὐρανίω βίω καὶ ἀνθρωπίνω ἀρχὰ καὶ ἀγεμὼν κοινω- 
νοῦσα.... δύναμις καὶ τὰς δεκάδος. "Ἄνευ δὲ ταύτας πάντ᾽ ἄπειρα 
καὶ ἄδηλα καὶ ἀφανῆ. Γνωμονικὰ γὰρ ἁ φύσις ἃἁ τῶ ἀριϑμῶ καὶ 
ἀἁγεμονικὰ καὶ διδασκαλικὰ τῶ ἀπορουμένω παντὸς καὶ ἀγνοουμένω 
παντί. Οὐ γάρ κα ἧς δῆλον οὐδενὶ οὐδὲν τῶν πραγμάτων οὔτε αὐ- 
τῶν ποϑ᾽ αὐτά, οὔτε ἄλλω ποτ᾽ ἄλλο, εἰ μὴ ἧς ἀριϑμὸς καὶ α τούτω 
ἐσσία. Νῦν δὲ οὗτος, καττὰν ψυχὰν ἁρμόσδων αἰσϑήσει πάντα, γνω- 
στὰ καὶ ποτάγορα ἀλλάλοις κατὰ γνώμονος φύσιν ἀπεργάζεται, Τσω- 
μάτων καὶ σχίξων τοὺς λόγους χωρὶς ἑκάστους τῶν πραγμάτων, τῶν 
τὲ ἀπείρων καὶ τῶν περαινόντων. Ἴ]δοις δέ κα οὐ μόνον ἐν τοῖς δαι- 
μονίοις καὶ ϑείοις πράγμασι τὰν τῶ ἀριϑμῶ φύσιν καὶ τὰν δύναμιν 
ἰσχύουσαν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἀνθρωπικοῖς ἔργοις καὶ λόγοις πᾶσι 

παντᾷ, καὶ κατὰ τὰς δαμιουργίας τὰς τεχνικὰς πάσας, καὶ κατὰ τὸν 
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μουσικαν. Ψεῦδος δὲ οὐδὲν δέχεται ἃ τῷ ἀριϑμῶ φύσις, οὐδὲ ἀρ- 
μονία " οὐδὲ γὰρ οἰκεῖον αὐτοῖς ἐστί, Τὰς γὰρ ἀπείρω καὶ ἀνοήτω 
καὶ ἀλόγω φύσιος τὸ ψεῦδος καὶ ὁ φϑόνος ἐστίί Ψεῦδος δὲ οὐδα- 

μῶς ἐς ἀριϑμὸν ἐπιπνεῖ, πολέμιον γὰρ καὶ ἐχϑρὸν τῷ φύσει τὸ ψεῦ- 
δος, ἁ δ᾽ ἀλάϑεια οἰκεῖον καὶ σύμφυτον τῷ τῶ ἀριϑμῶ γενεᾷ. 

Φιλολάου Πυϑαγορδίου ἔκ τοῦ περὶ Ψυχῆς. 80}. 
Ἐοϊ. Ῥῆψϑβ. ἱ. 20, 2. 

Παρ’ ὃ. καὶ ἄφϑαρτος καὶ ἀκαταπόνατος διαμένει τὸν ἄπειρον 
αἰῶνα. Οὔτε γὰρ ἔντοσθεν ἄλλα τις αἰτία δυναμικωτέρα αὐτᾶς εὕὑρε- 
ϑήσεται, οὔτ᾽ ἔκτοσϑεν, φϑεῖραι αὐτὸν δυναμένα. ᾿4λλ᾽ ἦν ὅδε ὁ κό- 
σμος ἐξ αἰῶνος καὶ εἰς αἰῶνα διαμένει, εἷς ὑπὸ ἑνὸς Ἰτῶ συγγενέω 
καὶ κρατίστω καὶ ἀνυπερϑέτω κυβερνώμενος. Ἔχει δὲ καὶ τὰν ἀρχὰν 
τᾶς κινασιός τε καὶ μεταβολᾶς ὁ κόσμος εἷς ἐών, καὶ συνεχὴς καὶ φύ- 

σει διαπνεόμενος καὶ περιαγεόμενος ἐξ Τἀρχιδίου. Καὶ τὸ μὲν ἀμετά- 
βλατον αὐτοῦ, τὸ δὲ μεταβάλλον ἐστί. καὶ τὸ μὲν ἀμετάβολον ἀπὸ 
τᾶς τὸ ὅλον περιεχούσας ψυχᾶς μέχρι σελάνας περαιοῦται, τὸ δὲ με- 
ταβάλλον ἀπὸ τὰς σελάνας μέχρι τᾶς γᾶς. Ἐπεὶ δέ γε καὶ τὸ κινέον 
ἐξ αἰῶνος εἰς αἰῶνα περιπολεῖ, τὸ δὲ κινεόμενον ὡς τὸ κινέον ἄγει, 
οὕτω Ἔ διατίϑεσθϑαι ἀνάγκα τὸ μὲν ἀεικίνατον τὸ δὲ ἀειπαϑὲς εἶμεν, 
καὶ τὸ μὲν νῶ καὶ ψυχᾶς ἀνάκωμα πᾶν, τὸ δὲ γενέσιος καὶ μεταβο- 
λᾶς" καὶ τὸ μὲν πρᾶτον τᾷ δυνάμει καὶ ὑπερέχον, τὸ δ᾽ ὕστερον καὶ 
καϑυπερεχόμενον. ΤῸ δ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ μὲν ἀεὶ ϑέοντος 
ϑείου, τοῦ δὲ ἀεὶ μεταβάλλοντος γεννατοῦ, κόσμος. Διὸ καὶ καλῶς 

ἔχει λέγεν κόσμον ἦμεν ἐνέργειαν ἀΐδιον ϑεῶ τε καὶ γενέσιος κατὰ 

συνακολουϑίαν τᾶς μεταβλατικᾶς φύσιος" καὶ ὁ μὲν ἐς ἀεὶ διαμένει 

κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως ἔχων, τὰ δὲ γιγνόμενα καὶ φϑειρόμενα 
πολλά. Καὶ τὰ μὲν φϑορᾷ ὄντα καὶ φύσει κατὰ μορφὰς σώξεται, τῷ 

γονᾷ πάλιν τὰν αὐτὰν μορφὰν ἀποκαϑίσταντα τῷ γεννήσαντι πατέρι 
καὶ δημιουργῷ. 

Ἐκ τῶν Φιλολάου Περὲ Κόσμου. δου. Εοϊ. Ῥ΄ψϑ. ἱ. 21, 1. 
9 [4 ᾿ ’ ’ Ἄ ᾽ ἌΝ» Ἕ ᾿Δνάγκα τὰ ἐόντα εἶμεν πάντα ἢ περαίνοντα, ἢ ἄπειρα, ἢ περαί- 

[4 , » » . ἤ 3 ᾿ γοντά τε καὶ ἄπειρα' ἄπειρα δὲ μόνον οὐ κὰ εἴη. Ἐπεὶ τοίνυν φαί- 
νεται οὔτ᾽ ἐκ περαινόντων πάντων ἐόντα, οὔτ᾽ ἐξ ἀπείρων πάντων, 
δῆλόν ἐντ᾽ ἄρα ὅτι ἐκ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων ὅ τε κόσμος καὶ 

5 1.9. ὁμολογεῖν. 
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τὰ ἐν αὐτῷ συναρμόχϑη. 4ηλοῖ δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς ἔργοις" τὰ μὲν 
γὰρ αὐτῶν ἐκ περαινόντων, περαίνοντα, τὰ δ᾽ ἐπ περαινόντων τε καὶ 
ἀπείρων περαίνοντά τε καὶ οὐ περαίνοντα, τὰ δ᾽ ἐξ ἀπείρων ἄπειρα 
φανέονται. 

Καὶ πάντα γα μὰν τὰ γιγνωσκόμενα ἀριϑμὸν ἔχοντι. οὐ γὰρ οἷον 
τε οὐδὲν οὔτε νοηϑῆμεν οὔτε γνωσθῆμεν ἄνευ τούτω. Ὁ γα μὰν 
ἀριϑμὸς ἔχει δύο μὲν ἴδια εἴδη, περισσὸν καὶ ἄρτιον, τρίτον δὲ ἀπ᾽ 
ἀμφοτέρων μιχϑέντων, ἀρτιοπέρισσον. Ἑπατέρω δὲ τῶ εἴδεος πολλαὶ 
μορφαί, ἃς ἕκαστον αὕταυτο Ἰδημαίνει. Περὶ δὲ φύσιος καὶ ἁρμονίας 
ὧδε ἔχει" ἁ μὲν ἐστὼ τῶν πραγμάτων ἀΐδιος ἔσσα καὶ αὐτὰ μόνα, 
φύσις ϑεία ἐντὶ καὶ οὐκ ἀνθρωπίναν ἐνδέχεται γνῶσιν, πλάν γα ὅτι 
οὐχ οἷόν τ᾽ ἧς οὐϑενὶ τῶν ἐόντων καὶ γιγνωσκομένων ὑφ᾽ ἁμῶν γε- 
γενῆσϑαι, μὴ ὑπαρχοίσας τᾶς ἐστοῦς τῶν πραγμάτων ἐξ ὧν συνέστα 
ὁ κόσμος, καὶ τῶν περαινόντων καὶ τῶν ἀπείρων. Ἐπεὶ δὲ ταὶ ἀρ- 
χαὶ ὑπᾶρχον οὐχ ὅμοιαι οὐδ᾽ ὁμόφυλοι ἔσσαι, ἤδη ἀδύνατον ἧς κα 
αὐτοῖς κοσμηθῆμεν, αἱ μὴ ἁρμονία ἐπεγένετο, ᾧ τινι ἄρα τρόπῳ ἐγέ- 
νετο. Τὰ μὲν ὦν ὕμοια καὶ ὁμόφυλα ἀρμονίας οὐδὲν ἐπεδέοντο, τὰ 

δὲ ἀνόμοια μηδὲ ὁμόφυλα μηδὲ ἰσοτελῆ ἀνάγκα τῷ τοιαύτᾳ ἁρμονίᾳ 

συγκεκλεῖσϑαι, αἱ μέλλοντι ἐν κόσμῳ κατέχεσθαι. 

“ρμονίας δὲ μέγεϑός ἔντι συλλαβὰ καὶ δι᾽ ὀξειᾶν. Τὸ δὲ δι’ ὀξειᾶν 
μεῖξον τᾶς συλλαβᾶς ἐπογδόῳ. Ἐντὶ γὰρ ἀπὸ ὑπάτας ἐς μέσον συλ- 
λαβά, ἀπὸ δὲ μέσας ποτὶ νεάταν δι᾽ ὀξειᾶν, ἀπὸ δὲ νεάτας ἐς τρίταν 

συλλαβά, ἀπὸ δὲ τρίτας ἐς ὑπάταν δι’ ὀξειᾶν. Τὸ δὲ ἐν μέσῳ μέσας 
καὶ τρίτας ἐπόγδοον. “4 δὲ συλλαβὰ ἐπίτριτον, τὸ δὲ δι ὀξειᾶν ἡμιό- 
λιον, τὸ διὰ πασᾶν δὲ δίπλοον. Οὕτως ἁρμονία πέντε ἐπόγδοα καὶ 
δύο διέσιες, δι’ ὀξειᾶν δὲ τρί ἐπόγδοα καὶ δίεσις, συλλαβὰ δὲ δν᾽ 
ἐπόγδοα καὶ δίεσις .----. 

Ρ]αίοηβ Τ ηι8, θῦ Α. 

Τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας, καὶ τῆς αὖ 
περὶ τὰ σώματα γιγνομένης μεριστῆς, τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν μέσῳ συνε- 
κεράσατο οὐσίας εἶδος, τῆς δὲ ταὐτοῦ φύσεως αὖ πέρι καὶ τῆς ϑατέ- 

ρου ἢ κατὰ ταὐτά. Καὶ ξυνέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ τε ἀμεροῦς αὐτῶν 
“«Ὁ ἢ ᾿ ’ -ὦ 

καὶ τοῦ κατὰ τα σώματα μεριστοῦ. 

“ ΟομτοηΥ ϑατέρου. Καὶ τατὰ ταῦ- 
τα. 1 δᾶνθ εαἰϊοσζοᾶ [δ ἰοχί δοοογάϊηρ 
ἴο [86 ανϊάδηϊξ γραυϊγοσηθηΐ ΟΥὗἩ [8:6 5686. 
ΤῊ6 ρμαββαρθ 1861 Ὧ845 Ὀδθὴ Δρροηᾶϑαᾶ 
85 Βουνίηρ (0 1ΠΠπϑἰγμίθ [ῃ9 πέρας ἴῃ (86 

ῬΊαἰομἶθ ῬΕΠΟΌΒ, 

Καὶ τρία λαβὼν ὄντα αὐτὰ συνε- 

ῬΆΣΠΟΡα5. ΤΠ βοὰὺ] οὗἩ [Π6 που]ὰ 15 ἐὴ6 
πέρας οἵ δ6 πΠ0]6 8ηἃ οὗ 81} 158 ρμαγίϑ ; 
Διὰ νὸ 6ΥῸ 860 1παΐ [πῖ9 808} ῬΑτίΘ 68 
οὗ {πο ορροβίΐα ἀρχαί, τὸ ἕν χαὶ ταὐτὸν 
διὰ τὸ ἄπειρον καὶ ϑάτερον. 

10 
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κεράσατο εἷς μίαν πάντα ἰδέαν, τὴν ϑατέρου φύσιν δύσμικτον οὖσαν 
εἷς ταὐτὸν ξυναρμόττων βίᾳ. 

Ἐκ τοῦ ᾿Αρχύτου περὲ “ἀρχῶν. ϑῖο". Τοῖ. 1. 88, 2. 
ϑ ’ - ’ 3 ᾿ Φ΄ - ἭἝἭ) , ᾿ 
᾿ναγκα καὶ δύο ἀρχὰς ἦμεν τῶν ὄντων, μίαν μὲν τὰν συστοιχίαν 

ἔχοισαν τῶν τεταγμένων καὶ ὁριστῶν, ἕτέραν δὲ τὰν συστοιχίαν ἔχοι- 

σαν τῶν ἀτάκτων καὶ ἀορίστων. Καὶ τὰν μὲν δητὰν καὶ λόγον ἔχοι- 

σαν καὶ τὰ ἐόντα ὁμοίως συνέχειν, καὶ τὰ μὴ ἐόντα ὁρίζειν καὶ συν- 

τάσσειν" πλατιάζουσαν γὰρ ἀεὶ τοῖς γινομένοις εὐλόγως καὶ εὐρυϑμῶς 
ἀνάγειν ταῦτα καὶ τῷ καϑ'᾽ ὅλω οὐσίας τε καὶ ἰδέας μεταδίδομεν " τὰν 
δ᾽ ἄλογον καὶ ἄρρητον καὶ τὰ συντεταγμένα λυμαίνεσθαι καὶ τὰ ἐς 

γένεσιν δὲ καὶ ὠσίαν παραγινόμενα διαλύειν, πλατιάξουσαν γὰρ ἀεὶ 
« [4 - ᾽ ’ ϑ 3 3 4 ΄ 4 τοῖς πράγμασιν ἐξομοιοῦν αὐταυτα. Α(λλ᾽ ἐπείπερ ἀρχαὶ δύο κατὰ 

γένος ἀντιδιαιρούμεναι τὰ πράγματα τυγχάνοντι, τῷ τὰν μὲν ἀγαϑο- 
ποιὸν τὸν δ᾽ ἦμεν κακοποιόν, ἀνάγκα καὶ δύο λόγους ἦμεν, τὸν μὲν 
ἕνα τᾶς ἀγαϑοποιῶ φύσιος, τὸν δ᾽ ἕνα τὰς κακοποιῶ. Διὰ τοῦτο καὶ 

τὰ τέχνᾳ καὶ τὰ φύσει γιγνόμενα δεῖ τούτων πρᾶτον μετειληφέν, τᾶς 
τε μορφοῦς καὶ τὰς οὐσίας. Καὶ ἁ μὲν μορφῶώ ἔστιν ἁ αἰτία τοῦ 

, ΄ ρΡ 39. ν ,Ὶ δ [ἐ Α Γ 

τόδε τι ἡμεν᾿ ἃ δὲ ὡσία τὸ ὑποκειμένον, παραδεχομενον τὰν μορφώ. 

Οὔτε δὲ τῷ ὠσίᾳ οἷόν τε ἐστὶ μορφᾶς μετεῖμεν αὐτῷ ἐξ αὐτᾶς, οὔτε 
Α η 4 ᾿ 23 ,3 3 9 «- 4 

μὰν τὰν μορφῶ γενέσϑαι περὶ τὰν ὠσίαν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἑτέραν τινὰ 
ἦμεν αἰτίαν τὰν κινάσοισαν τὰν ἐστοὸὶ τῶν πραγμάτων ἐπὶ τὰν μορφώ, 

ταύταν δὲ τὰν πράταν τῷ δύναμει καὶ καϑυπερτάταν ἦμεν τῶν ἀλλᾶν" 
ὀνομάζξεσϑαι δ᾽ αὐτὰν ποϑάκει ϑεόν ὥστε τρεῖς ἀρχὰς ἦμεν ἤδη, τόν 
τε ϑεόν, καὶ τὰν ἐστὼ τῶν πραγμάτων καὶ τὰν μορφώ. Καὶ τὸν μὲν 

ϑεὸν τεχνίταν καὶ τὸν κινέοντα, τὰν δ᾽ ἐστὸ τὰν ὕλαν καὶ τὸ κινεό- " 
μενον, τὰν δὲ μορφὼ τὰν τέχναν καὶ ποϑ᾽ ἂν κινέεται ὑπὸ τῶ κινέον- 

τος ὦ ἐστώ. ᾿Α4λλ᾽ ἐπεὶ τὸ κινεόμενον ἐναντίας ξαυτῷ δυνάμιας ἴσχει 

τὰς τῶν ἁπλῶν σωμάτων, τὰ δ᾽ ἐναντία συναρμογᾶς τινος δεῖται καὶ 

ἑνώσιος, ἀνάγκα ἀριϑμῶν δυνάμιας καὶ ἀναλογίας καὶ τὰ ἐν ἀριϑ- 

μοῖς καὶ γεωμετρικοῖς δεικνύμενα παραλαμβάνειν, ἃ καὶ συναρμόσαι 

καὶ ξνῶσαι τὰν ἐναντιότατα δυνασεῖται ἐν τῷ ἐστοῖ τῶν πραγμάτων 
᾿Ὶ [4 3 δι.κ4 ᾿] [ὰ ἈΚ ’ 

ποττὰν μορφώ. Καϑ' αὐτὰν μὲν γὰρ ἔσσα ἃ ἐστὼ ἄμορφος ἐστι, κι- 
ναϑεῖσα δὲ ποττὰν μορφοὶ ἔμμορφος γίνεται καὶ λόγον ἔχοισα τὸν τᾶς 
συντάξιος. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ δι᾽ ὃ κινέεται τὸ κινεόμενόν ἔστι τὸ 

πράτως κινέον- ὥστ᾽ ἀνάγκα τρεῖς ἦμεν τὰς ἀρχάς, τάν τε ἐστὼ τῶν 
πραγμάτων, καὶ τὰν μορφώ, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶ κινατικὸν καὶ πρᾶτον 

“- ’ 4 - ϑ Γ ’ φ4 »Ἥ 3 4 ’ 
τῷ δυνάμει. Τὸ δὲ τοιοῦτον οὐ νόον μόνον μεν δεῖ ἀλλὰ καὶ νόω 
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τι κρέσσον. Νόω δὲ κρέσσον ἐστὶν ὅπερ ὀνομάζομεν ϑεόν. "Οϑεν φα- 
νερὸν ὡς ὁ μὲν τῶ ἴσω λόγος περὶ τὰν ῥητὰν καὶ λόγον ἔχοισαν φύσιν 

᾿ ἐστίν" ὁ δὲ τῶ ἀνίσω περὶ τὰν ἄλογον καὶ ἄρρητον" αὐτὰ δ᾽ ἐστὶν ἁ 
ἐστώ, καὶ διὰ τοῦτο γένεσις καὶ φϑορὰ γίνεται περὶ ταύταν, καὶ οὐκ 
ἄνευ ταύτας. ᾿ 

Καηι δ “ηέδγοροίοσψ, ΒΟΟΚ Π. ὃ ὅ9. 

9 ΤΑΔΥῪ 4180 οχρ δὶθ ἴμθ80 ἔθθηρβ ὈΥ πο οἤἶοοί το (ἢθ 

βοηβδίίοῃ οὗ οὖν βίδίθ Ῥχγοάμχοθβ ὌΡομ (6 τηϊθᾶ. Τμδὺ ψΒΙΟῺ αἱ]- 

ΤΘΟΌΥ (Σουρ Β6Ώ86) ὈΓΚΘΒ ταθ' ἴο αὐἱὸ ΤΥ Βίδίθ (ἰο οοτὴθ ουῦ 

οὗ 10), 18 υμρ]θαβαηΐ ἰο τῶθ, ἰὖ Ῥϑῖὴ8 ἴθ. Ἰμαΐ ΒΟ ἴῃ [ΚΘ 

ΤΩΔΠΏΘΡ ὌΤΡΘΒ Ιη6 ἴο τηδίπίδϊ 1 (0 Τϑιλϑῖη ἴῃ 10), 18 ΔΡΥΘΘΘΌΪΘ 

ἴο τῃ6, 1 ρ͵ἾνΘΒ 26 ῬΙθαβῦσο. Βυΐ γγἷ(ΕὶΥ Δ.Θ ᾿ΥΓΘΒΙΒΌΟΙΥ ΟΔΥΤΙΘα δ᾽οηρ 

ἱπ {Π6 Ββίγϑδιῃ οὗ ΤΊταθ, δπα ἰβγουρῃ 84}} [86 οδηρθβ οὗ βθηβδίϊοῃβ 

Ἱμγοϊγθα ἴῃ [η6 ἔδοί. Νον, βουὴ (19 αυἱηρ οὗ οὔθ πιοιπϑῃΐ 
οὗ ὕπιθ δπὰ [6 ΘηΆΠΟΘ ἱπίο ἃπΟΙΠΘΥ 1Β Οη6 δηᾶ [Π6 Βϑ1η6 δοί 

(μὲ οὗ ομδηρθ), γϑῦ ἴθ ΟΣ ἰβουσμύ δηᾶ ἴῃ [16 ΘΟὨΒΟΙΟΌΒΙΘΒΒ οὗ 

{118 σμδηρθο {Π0 76 18 ἃ διυσορδδίοη, ΒΌΟΙΒ 88 ὈΘΙΟΠρΡΒ ἰο {πΠ6 ὁ0ῃ- 

πθοΐΐοι οὗ οϑβθ δῃηᾷ οῇδοί. ΤῺ6 αὐοϑίίομ ἤθη 18, θέον 10 18 

1.6 οοῃβοϊουδηθθβ οὗ αυἱδίηρ [86 ργθβϑῃΐ βίδίθ, οὐ {86 Ῥσχοβρϑοΐ οὗ 

{π6 δῃίσαμοθ ᾿πίο ἃ διϊυχθ ομθ, ἰδ ΘΧΟΙΐΘΒ 1 18 (16 βϑηβδίϊοῃ οὗ 

ῬΙθαβυσοῦξ [Ἃ}ἢ (ῃ9 ΤΟΤΊΏΘΙ οᾶ86, (Π6 ἀρ ρηῦ 18 ποίην 6180 (δὴ 

[86 ΤΘΙροΟνΑὶ οὗ μϑΐῃ, βοιβϑίμιης πθρϑῦγθ; ἴῃ (6 Ἰαίίον 10 που]ὰ 

ὍΘ 8ῃ δηίϊοιραίίοη οὗ βοιαθίμιπηρ ΔρΡΤΘΘΑΌΪΘ; ΘΟΠΒΘΟΑΌΘΗΥ, 85 6Χ- 

ῬϑΏΒΙΟΙ οὗ ἃ ΘΟΠαϊ οη οὗ Ρῥ]ΘαΒΌΣΘ, δηἃ ὮΘΏΟΘ βοταθίηρ ῬΟΒΙ[γ9. 

Βυΐ γγἷΈδἘ ΠΠΔΥῪ ΔΙΤΘΘΟῪ Ἱπΐογ, ἃ »γίορί, {παῦ [ῃ6 ΤΌΣΟΙ 8]0η6 οδῃ 

[89 Ῥ]80θ6. ΕῸΣ {ἰπ|ὃ ΟΔΥΤΊΘΒ 8 ἔγοτα (86 ῥχϑαθῃΐ ἴο {86 δαΐυχο, 
διὰ πού ΘΟΠΙΓΑΙΜΙΒΘ; δπα (86 ἔβοί {παῦ γ1ἷὋὸ 8.0 ΘοΟΙΩρ6)]6ἃ βγρβί οὗ 
811 ἴο αυἱῦ [80 ῥχοβοπί, υπορσίδϊῃ ἱπίο ψμδΐ οὐμοσῦ γ1ἷὲΨ 816 δροαυί 
ἴο Θηΐοσ, ΟὨ]Υ (μα 10 ἐξ ἀποίλθ, οδῃὰ δἃ΄Ϊοῃθ Ὀ6 [86 οδιβθ οὗἉ γ}]θ8- 

ΒΌΓΘΌΙ]Θ ἔθθ]ηρ. ῬΊΘαβυσθ 18 (86 βθηὴ89 οὗ ὑδμαΐ τ μοὴ Ῥγχοχηοίθβ [1ο, 

Ρϑίη οὗ (μαὺ ψ.10} Βἰπᾶθσβ 10. Βαυΐ [11ἴ8ὸ (ϑῃῖτηαὶ 116) 186, δβ [86 

ῬΕΥΒΙΟἾθἢΒ {πθιΏβοῖγ9 8 ΠΔΥΘ τϑιμαυῖϑθα, ἃ ΟΟΠΕηΠ8] Ρ]ΔΥ οὗ ἐδθ 

διίϊδρομίβια οὗ [Π6 ἔτο. 

Οοὐπϑεφμθηίῃ, δυο ρέδαδων6 πιωδέ δὲ ργδοθάδα ὃ ραΐπ; Ῥϑὶμ ἰδ 

Αἰναγὰ [Π6 βγβί. ΕῸΣ σψμδΐ οἷβθ σου θηθὰθ ὉΡΟμ 8 οοηίπυὶ) 
δαἀναηποοιηθηΐ οὗ νἱΐδ] ῬΡΟΟΥ (τ 10}, ΒΠΟΎΘΥΘΙ, οδηποῦ τοὰπηΐ Ῥογομὰ 

ἃ οθοχίαϊῃ ἀθρτθθ), θαὺ ἃ ΒρΘΘαν ἀθαίῃ ἔῸΣ ἰογὴ 

᾿ 10 " 
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ΜΌΓΘΟΥΘΣ, ΠΟ ῬὈῬ]ΘΑΒΌΓΘ οδῃ [Ὁ]]οὟ 1! αίθ Υ ἌΡΟΙ δποίμογ; 

Ὀαΐ Ὀθύνγθθη {π86 οη6 δῃὰ (η6 οἴοσ ραὶῃ τη ἤδγθ ρῖ8δοθ. [1 18 

[86 8] 10} ὺ 1 ΘΥΤΩΙΒΒΙΟῺΒ οὗὨ υἱία! γ, τ ἢ 1 ΟΥ̓ ΘΏΪῺΡ; ΘΧΡΘΏΒΙΟΙΒ οὗ 

᾿, {μαῦ ἰοχοίθοσ πᾶ ὌΡ (86 θαΙ ΠΥ οοπαϊδίου, τ ΒΙΟΝ τπ17ὸ 6Γ- 

ΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ἰδῖκο [ῸΓΣ ἃ ΘΟὨ Ιου ΒΥ - 61} βίαίο οὗ γ6}1-Ὀοηρ; τ ΒΘΓΘΔΒ 

1η ἔδού {818 ΘΟ! 0) σομβιβίβ ΟὨ]Υ οὗ 8 βυθοθββὶομ οὗ ῬὈ] ΑΒΌΓΔΌΪΘ 

[66] 1η58, [0] ουσίηρ Θδο ἢ οὗ ΟΣ 1 ΔΙ ΟΥ̓ ΔΙΣΟΙΒ,----ἰἢδῇ 18, ΔΙΟΣ ὁο.- 

ὈΒΌΔΙΥ τηοσυθηΐπρ ῬΔ81}. 

Ῥαΐῃ ἰβ [16 βέπτμα]β οὗ δου, δηὰ 1ὰ δου] ν ψγὸ ἔσβὺ Ὀ6- 

ΘΟΙΏΘ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒ οὗ 118: ψιπουΐ 10 δὰ ᾿πδηϊμιδίθ βίδίθ ψου]α θηβαθ. 
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ΜΥῈ ἔγϊθιὰ Μν Ε. Β. ΗΌΒΤΟΝ, 0 ἢ88 τηοϑὲ Καμαϊν υπαοτίβκθῃ 
[6 ἸΑ οχουΒ8 δὶς οὗ βυροσϊύθμαϊηρ [86 θα οι οὗὨ (818 Τουκ, μ88 

ΒΘηῦ 26 βο0ὴ6 ἱπρογίϑηὐ βυρροβίϊουβ 88 ἰο {η6 ἰοχί οὗ {μ6 Ετδέ 

βῃθοί. [Ι͂π {86 ραββᾶβὸ (12, Α) Ἀ6 18 ἱπο!πεᾶ ἰο σϑϑὰ Ἐ τοὐναντίου. 
1 δΥθ τοῦθ ἐπ8ῃ ΟὁπῸὸ0 μιᾷ ἢ. βᾶπι6 Ββιϑρίοϊου, θαύ ΒΌΡΡΙΘΒββοα 1 

ἐῃγουρἢ ἔἴρασ οὗ θοὶπῃρ ἰαχϑα ψ1ἢ (89 Ἰἰονθ οὗὁἨ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΣΥ ΟΠΔΏΡΘΒ. 

Βυῦ 1 δὰ ΠΟῪ οοηγϊποθᾶ (μδὺ (ἢ6 οοπβίσαοῦοη οὗ {Π6 βϑῃίθῃοθ 

ἸΩΡΟΥΔΟΥΘΙΥ ΤΟα]υἑ98 [Π6 αἰίογαίίζουῃ Ῥσοροβθᾶ. ΤῊΘ σομίΡαΓ 1Ὲ- 

ἰθῃαθᾶ 18 ποῦ ἃ ΘΟὨΣΑΥΥ ἰο (80 τπαδίη ραχύ οὗ [89 βϑηΐθῃοθ, χύ- 

ριος ἂν εἴης, Ὀαΐ οὨ]Υ ἕο ἰδ βυθοταϊμαίθ ρῃταβο τῆς π. Σ. ὁμο- 
λογίας. Τὴ αἰίογπαῦνο 1βΒ ποὺ Ὀθύνθοη Ὀθὶπρ κύριος, ὅπ ποί 
Ῥοΐηρ κύριος, Ῥαΐ Ὀοΐνγθθῃ Ῥοΐηρ κύριος οὗ (μ0 ἀρτγθοιαθηΐ δηὰ 
κύριος οὗἨ (6 ἀϊδαργϑοιηθηί, 

Ρ. 18,8. Μτ ΗΌΒΤΟΝ χοιηϊπβ τη οὗ Ὦσ Ἢ. Η. ΤῊΟΜΡΕΟΝ Ἐ 

ὀομ͵θοίαχο ἐνορῶν ἴῃ 0]46060 οὗ ἐνόν. Βαΐ Τοῦ ποίθ ψ}}} ΒΘῊῪ ΜΆΥ 
1 οδῃποὺ δββϑῃηΐ ἰοὸ {818 οοπϊθοίαγθ. σοί 18 ποΐ, δηᾶ οδπῃοΐ 

ἘΞ ΜΥ Ἰδαίου υἱὸν οὗὁἨ 86 δχργββίοῃ ἢ χαὶ τοὐναντίον 18 ἐπαΐ δ 18. 8 ἰγοῦ]90- 
Βοτη0 ἱπίοσροϊδοη. 1π ογάοσ ἰμδί [ῃ6 δυρυγηθηΐ ΤΑΥ͂ Ῥγοοθθᾶ, {670 τησβδί Ὀ6 
Δ ὁ ολογία Ὀοίνγοθῃ βοογαῖθϑ δηὰ Ῥτοίδγομαιβι Οἵ, διομολογησώμεϑα. χαὶ τόδε. 
ταῦ οὕτως ὁμολογούμενά φατε, ἢ πῶς; (11, Ρ», Ε δπὰ 8150 30, 0). τοῦτον τοίνυν 
τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον δι᾿ ὁμολογίας βεβαιωσώμεϑα. (14, ο. ὙἼμθ6 ᾳυοδοη ἰ8 
ον ΔΓ Ῥ͵ΟΙΆΣΟΒΙΙΒ ΤΥ 50 ἰο τηδοί βοογδίθβ, βίηοθ {86 οοῃπάποί οὗ ἐμ ἀϊδουβδβίοῃ 
ὈΘΙοηρ5 ἰο [86 Ἰαίίοσ. Βαΐ [818 αυοϑίίΐοῃ 18 ὁὴ6 ὉΣ Ὠΐπι5617, ποῖ ῬὨΏΣΘΌα5, ἴο 
ἀθοῖάθ. Ὑοῖ ῬἘΣΙΘθυΒ ὈΥ͂ μἷ8 ῥγοΐθβϑ ἢ οὗ ΠΑ] ΘΓΘὉ]6 ἐλ ἢ ἴῃ εἶθ σοάᾶθ88, ποΐ 
ἴῸΣ 186 Ὀγϑβϑῃΐ ΟὨ]ἹΥ͂ Ὀαΐ ῸΓ [ἴΠ6 ζαΐαγα 8150, δοχεῖ καὶ δόξει (Ὁ 80 ἴΠ6 ΜΚ. 
Τολα), 18 ϑῃηθανουσίηρ ἴο ῥγοϊαϊοθ πὶ, ουθὴ ὙΝ11δὺ ἴῃ [ἢ6 βϑηθ Ὀγοδίῃ ἢ6 
ΔοΚον]θάροβ ἷ8 ἐγοθάοτῃ οὗ Ἰαδρτηοπί, αὐτὸς γνώσει. ὙΠ ἐμ ἷ5 ἱπιρ] θα ἰηΐοῦ- 
ἔοσθῃοθ Ῥχοίδσομυ8 ΒΟΟΘΟΣΟΪΏΡΙΥ ὑν]85 ἢ. “ΝΟΥ {πᾶ γοὰ ὮδνΘ τοβίρῃοα γοῦν 
Ὀγΐοῦ ἰο τὴ6, ΥΟΌΤ τ ρ 8 οὗ ἀϊοίδίοι 816 ονογ."---δΞΓ.{. Ῥαὺ}}58 οχργοβϑϑίοῃ ἴῃ 3. Οὐσ. 
ἷ, 34; οὐχ ὅτι χυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως 18 6]050}7 δπαίορουβ. ΤῈ6 πογὰ 
ὁμολογία [861 ΤΩΔΥ͂ Ὅ6 ἱΠΠυαπίγαίοα ἔγοχα ἴ8ο ΒΆΤΩΒ Ἐρίβε16 (χ, 18). “δοξάζοντες 

, τὸν Θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἷς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 
Ἑ. Ε. Η] 
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0, δϑκθᾶ ἐο Βῃ6 ὙΨἈἘῪγ 6 08118 αἰ »έθηδιγος ροοά, ἴον ϑοοχζαΐθε 

ΔΒΒΏΙΩΘΒ ΔΙΤΘΘΟῪ ἰμαὺ ἢ6 ἸΟΟΚΒ ὌΡΟΣ βοηθ 8 Ὀδᾶ; μαΐ ;θ 18 

ΟὨΘΙ]θηροα ἴο ρῬοϊπύ οὔ δῦ ἔυτέμοσς ρτουπα οὗ ἸΙκϑῆθαβ Ὀϑένγθθα 

ἴμοῖα Ὀαγοπᾶ (παΐ ἱπαϊοαίοθα ὈΥ {πιο} δοιωσαοι πατηθ οὗ ἡδοναί. Α8 
[Πὶ8 16 {86 ΟὨΪΥ ααθβίϊοι ΨΕΙΟΩ οδῃ 6 δβκϑᾶ Ηἷπι πψιποαυΐ͵, Ο]ΔΒὨϊηρ᾽ 

ὙΠ (π6 τοβὲ οὗὁἨἩ μ6 διρυμιθηί, ἀγαϑὸν εἶναι 18 ἃ ταϑηλέοϑί ἱπίογ- 
Ῥοϊδίίοῃ. Βαέ 1 τὸ ομοἱέ ἀγαϑὸν εἶναι, προσαγορεύεις 18 πθοθ8- 
ΒΆΧΥ (0 ὈΘ6 οοῃβίχιθα ὙΠ τί ταὐτὸν ἐνόν: εἶδα 1 ψου]ὰ Ὀθ 
σὺ πουΐ ΔΩΥ βονουμιηθηΐ δὲ 41]. ΕῸΣ 1 ἀο ποῖ ΒΌΡΡΟΒΘ {μαΐ δῃΥ 

ῬΘΙΒΟῚ Ὑ11 ᾶγθ σϑοοῦχεθ (0 βθο;; δὴ ἱπίο! χα Ὁ]6 6}11}0818 88 {110 

0] οί: τί ταὐτὸν ἐνορῶν, π. ἤ. (τοῦτο) προσαγορδύεις; Αρατέ 
ἔγοτα {818 1 ὙΘΙῪ τοῦθ ἀουδὺ ὙΠΟΙΔΟΣ ἃ ροοά ΟὟἾΘΟΚ ῬΣῸΒ6 ὙΥΙΘΣ 

ὙγΟΙ]ἃ βαγ, ἐνορῶ ἔν σοι τοῦτο, πιπουΐ δἀάϊης βοιὰθ ρασίοῖ}]6. 
Ῥ. 14, ν. Βεοδᾶ: ἐπεὶ μηδὲ [τὰ τοιάδε,] ὅταν τις κ. τ. ἕ. 
Ῥ. 17, ». ἐνόντα πάϑη γιγνύμενα. “18 ποί οὁη6 οὗ (986 

θ (γῸὸΡ}" Ἐ. Ἐ. ΗΠ. 

Μοβί δϑβυσϑᾶϊυ, δῃὰ 1 {πὴκ τὴν ἔγϊθηᾶ ἤου {Π18 ἔγϑβ ᾿ηδίϑῃοθ 

οὗ ψμαῦ 1 αν Ὀθέοσθ Ῥοϊπίθα ουξ 88. ἃ ῬΘΟΌΪΙΣ ἔθαίασθ ἴῃ {1686 

ΒΆΡΡΙΘιηθαΐβι ΤῸ ποσὰ ἐνεῖναι ον ὙΑΣΊΟΙΒ ἔοστηβ ἢ88 οὐουγγτοᾶ 

ΒΘΥ͂ΘΙΆΙ Εἰπ168 1 {Πϊ8 Β0η46, δὰ ὁ 18 ἐμποσϑοσθ πὸ ψομπᾶρν {μπαὲ 

ΒΟΙΏΘ 8010118Έ. Βῃοι]ὰ ἱμβοτί ἐνόντα σι μουῦ ἰτου]ησ Ὠΐπι86}} ἰο 

Ἰοοκ ἔασίθοσ οὐ, ὙΠΘΣΘ ἢ6 σου μᾶγθο ἔοαπᾶ γιγνόμενα. ΟΣ Ῥ61- 
ὮΔΡ8 ἢΘ ΤΘΣΘΙΥῪ τηθϑηὺ 1 88 ἃ ποίθ δηᾶ 8 πο ᾿ηἰοπίϊοι οὗ ἀ18- 

ὑυτθίηρ; ἰμο ἰοχί; Ὀυὺ 1 5ο, δηᾶ 1 (818 18 ἴο Ὀ6 {π6 ὀχρϑηδίϊοι 

οὗ {10 ΤΙΔΗΥ͂ ΒΙΤΑΣΙΔΥ ρϑδβαρθθ, (118 του] ΒΗΘ (Π6 οχίθηῦ ἰο 

ὙΠΟ ὑΠ6 οοργ βίβ τηδί μᾶῦθ βοηθ ἴῃ ὈΪΠ ΠΥ οοργίης τ δ ΠοῪ 

ἴουπᾶ ἴῃ {6 ΜαΥρη, 88 186 10 μαᾶ Ὀθθῃ δοοϊἀθηία!]ν οὐ ὑθα ἴῃ 

{86 Ῥοάγ οὗ (μ6 ἰοχί, δπᾶ δέϑγνασὰβ βιρρ]ϑᾶ τὰ ἔθ ὈΪ]ΔΠ ΒΡ809. 

Μτ ΟΈΒΤΟΝ 8180 τη ΘΠ 1018 ἔνχο Θομ]θοΐαγθ8Β ταδὰθ Ὀγ ΕΠ» ] 18} βοο- 

Ιαῦβ οῃ {18 ραββᾶρθ. [ὙΠ ὈΣΙΘΗ͂Υ βίαΐθ τὰῦ ΟὈ]ΘοῦοηΒ ἴο Θ80} οὔ 
ἴμοι. ΙῈ 18 ῥσοροβοᾶ ἰο σοδᾶὰ μάϑῃς ἴο; πάϑη. ΝοῪ Ὑ6 ἀο πού 
Ὑαηῦ ἃ ὙΘΙΌ, [ὉΣ λάβῃς ἸΩΔΥ ὯΘ ΘΑΒΙΪΥ οοποοϊγοὰ ἰο σὰπ {μτουρἢ 

[Π0 Ὑ10Ὸ019 ραββᾶρο; δηᾷ ἰδ τγὸ παιίθα ομθ, ἰἴξ οουἹᾶ ποὺ Ὀθ μά- 
ϑης, ἴῸ μανθάνω ταῦτα γιγνόμενα 18 ποὺ Β0}} ἃ οοῃβίσιοίϊοι 88 
ΟὯΘ Ὑ1] βηᾶ ἰπ ΔΗΥ ροοᾶ ῥχοβθ δυΐμου. Βυΐ ψγὸ ἄο ψϑιΐ πάϑη, 

᾿Ὀροδαθθ οἰμοσῖβο τοιαῦτα που]ᾶ ἱπαρὶγ διαστήματα, ἃ ποτὰ πο 

ΒΡΡΙΊΟΔΡ16 ἴο σγίμηι δηᾶὰ τηϑίσθΌ [Ἱπαθϑᾶ {070 18 ἢὨῸ ΟΣ 80 δΡ- 

ΡΙ]640010, δηᾶ ἔὸσ ὑπμαῦ ὙΟΥῪ τϑϑδοι Ῥ]αΐο ΘΙΆΡΙΟΥΒ (ἢ ΤΏΟΣΘ ζ,ΘΗΘΙΑΙ 

ἴοσα πάϑη. 

- ψ{ι 
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Τὸ 18 8180 ὑχοροβϑᾶ ἰο χϑδᾶ ἐννοῇς, Ὀπί ἰο (18 {1070 Δ.Ὸ {70 ὙΨΟΥ͂ 

βίχοῃρ οὈἸθοίζομβ. [π (8 βγβί ρ]δοθ ὅταν λάβῃς... καὶ ἅμα--- 
Μου]ᾶ οοτίδιη]Υ ποοϑᾶ ἐννοήσῃς, δὰ ἴῃ ἰπΠ6 ποχὺ Ῥ]800 {μ6 δἰέθσα- 

ΟΠ ΤΌΏΒ οοπηΐθυ ἰο {Π6 ΨΠ0]Θ δυτδηρθιηθηὺ οὗ {9 βϑῃΐθῃοο, δπᾶ 

οδϑηπού 06 τϑοοποι θᾶ πῖΐι γάρ, ψΕϊοΝ οδη βίαπᾶ ὙΠΟχΘ ᾿ξ ΠΟῪ ἰ8 
ΟὨΪΥ οὐ {86 οοπάϊξου παΐ ἰδ ὈΘ]ομρΒ ἰο {86 οἰδαβθ ἱπητηθαϊίθὶ 

[0] ον {π6 Ῥαυϑημοβὶβ; ὮΙ ΘσΘαΒ {818 οὔδηρο ὙΟΌ]α τᾶκο [86 

Ῥϑιθηίμϑϑὶβ μα δὐ ἐπονομάζειν. Ιπαοοᾶ ἐμ6 ἐστι θδΙδποθ οἱὗἉ ἐΐθ 
ΒΘηΐθη06 18 Ἰοβί ὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ Β.Ο ΟΏΔηρΘ; ΟΣ ὙΒΟΣΘΑΒ Ρ]αο τὶρηΐ Παγθ 

ΔΙΥΥΔΉρΘα 18 ΟΙΔ508 ὑΠ8: ΤῊ τηθῃ οὗ οἷᾶ μᾶγθ ἰδυρῃύ 18 (Α.)) [86 

ῬΟΎΤΟΙ ΟΥ ΠυΙΩΌΘΣ ἴῃ Μυβὶο δῃᾶ Βμγίμμ, δηᾶ μᾶγο αϊγθοίθα ὑ8 

,. (Β) ἰο Ἰοοῖκ ἔου ἐδ) βδῖμβ ῬΟΎΤΟΥ ἴῃ 4}} ἄπειρα, δπᾶ 80 ΨἜΏΘΗΘΥΘΙ γοῦ 

Ἰϑᾶσῃ Α, (λάβῃς), οὐ ἀοίθοί Β, (ἕλῃς), σοφὸς ἐγένου----, Ὧ6 ἐπουρμὺ δὲ 

ἰο ᾿πίχοᾶποθ 86 βσβύ ραχύ οἵὨ {118 βϑηΐθμοθ ἱπ ἃ Κιπᾶ οὗ τιππΐηρ 

Ῥϑυθαίμο818 δ᾽ οηρβᾶθ οὗὨ {π6 βθοομᾷ. ΒΥ σϑϑᾶϊῃρ ἐννοῇς γοὰ ἀθ6- 

Βίσου ἰῃθ δηὐ μθβὶβ Ὀούγοοῃ τμδὲ 16 δηοϊθηΐβ ἰδυρμύ (καὶ ἅμα 
ἐννοεῖν κι τ. δ) ἀπ τιμαὶ γὁὸ 876 ΘΟΌΠ80]]θἃ ἰο ἄο 'π οτᾶδν ἰο ροὺ 

σοφία, (ὅταν τ᾽ ἄλλο------ἔλῃς,) δηᾶ γοῦ ρμαΐ ἃ ἰδυξοϊορῪ ἴῃ 18 Ρ]809. 

ΤῊΘ χϑϑᾶθῃ Ὑ1}} οὔβοσυθ {πὶ ἐΠ9 οοπίσαδὺ Ὀούνγθοη λάβῃς ἀπὰ 
ἕλῃς 18 ἃ γθ8] οὔθ, ὕαύ ὑμαὺ Ὀοίγοθῃ σοφὸς ἐγένου ἀπ ἕμφρων 
γέγονας 18 ἃ ὙΘΥΎῪ ῬΑΙ ΤΥ ὙΟΧΌα] γαυϊδίοη, ἩΏΘΙΘ Π0Ὸ χϑδὶ οοηέχαβί 

Οδῃ ἰθκθ 0]806, ἔουῦ Μ8116 ἔπογθ 18 ἃ ἀἸθθσθποθ Ὀθίνγοθα (π6 τη 

0 18 ἰδυρηῦ δᾶ (86 Ἰδη ὙΠῸ ΟἸΒΟΟΥΘΙΒ, {Π 010 18 ΠΟΩΘ ἴῃ {δ 

τοϑίμοα ΟΣ ἴῃ 18 χϑβα]ύ. 

.Α8 Ποσθ ἯἍἷ δᾶγθ ἃ ξ00118} γαγϊαίϊοῃ Ὀθέγθθι ἐγένου δηᾶ γέγο- 
νας, 80 ἴῃ διιίἠναά. 281, 8, Ὑ͵ὸ ᾶγο ἃ γϑυδα] δης {1}10518. Ὀθύνγθθα 

[86 Ῥεθβϑηΐ, ὙΒΙΟΝ 18 οοχτϑοῖ, δπὰ (860 δαΐατο, ψΏ101}ῖ 18. αυϊΐθ 1η- 

ΔΡΡσορτίαίθΎα Οὕτω Κρόνος εἶ, ὥστε ἃ τὸ πρῶτον εἴπομεν νῦν ἀνα- 
μιμνήσκει, καὶ εἶ τι πέρυσιν εἶπον [" νῦν ἀναμνησϑήσει]. 1 τοξοχτοῦ 
ἴο {818 ρᾶββαρθ ἴθ ΤῊῦ ζοίίον" (ρᾶξο τπὸ, Ὀαὺ ᾿μϑδανουίθη!  Υ Ρὰΐ (ἢ 9 

ὉΣΆΠΟΝ Οὗ ΒΡΌΣΙΟΌΒΗΘΒΒ ὍΡΟΙ (6 Ὑτοηρ Ραχὶ οἵἉ 1{. 

Βυὲ Ὀοΐοχο 1 Ἰθᾶγο {89 δ μέλψαάονιμδ, 1 χουϊᾶ ζαὶπ Ῥοϊηὺ ουὐ βοχὰθ 

ΟΣ [Ὁ180 Βαρρ)οιαθαΐβ τ ΒΟ. ἢᾶγθ ΟΟΟυΣΥΘα (0 τὴθ ααἱύθ ΣΘΟΘΠΕΥ 

ἴῃ Ἰϑοξατηρ ὌΡΟΣ ἰπαὺ ΄Δ]οραθ. 

214, νυν. [τὴν δύναμιν τῆς σοφίας. 
210, 8. Βοδᾶ ἐθορύβησαν ἕο; ἀνεϑορύβησαν. 
211, Ὁ. [καταβαλῶν. 
281, α. [τῶν ἀγαϑῶν] δΔπᾶ [τὸ ὀρϑῶς πᾶσι τοῖς τοιούτοις χρῆ- 

σϑαι] ΤῊΘ ροηϊεγοβ πλούτου οἷο. ἃγθ βογοσῃϑθᾶ ὈΥ ἡγουμένη. 

μι... 
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281, ο. [μᾶἅλλον]. 

282, Α Δ Β. ΤῊ]Β 15 0Π6 οὗ (86 Ῥίδοοβ ὙΠ6ῚΘ ἔγοτῃ ποὺ Ῥ61- 

οοἰψιηρ (6 ἱπίθυροϊαίϊου 1 ψγχὰβ Ἰθᾶ 1ηἴο ἃ Ὑτοηρ τηοᾶθ οὗ το- 

κἰοσίηρ ἰῃ6 βγπίαχ. Βοδᾶ: Καὶ παρὰ πατρός γε δήπου τοῦτ᾽ οἰόμε- 
νον δεῖν μεταλαμβάνειν πολὺ μᾶλλον ἢ χρήματα, καὶ παρ᾽ ἐπιτρόπων 
καὶ φίλων, τῶν τ᾽ ἄλλων καὶ τῶν φασκόντων ἐραστῶν εἶναι, καὶ ξέ- 

νῶν καὶ πολιτῶν, δεόμενον καὶ ἱκετεύοντα σοφίας μεταδιδόναι οὐδὲν 

αἰσχρὸν οὐδὲ νεμέσητον ὁτιοῦν ὑπηρετεῖν τῶν καλῶν ὑπηρετημάτων, 
προϑυμούμενον σοφὸν γενέσθαι. ΤῊΪΒ 18 88 οορδηΐ ἃ Βοῃίθῃοθ 88 

ΔΏΥ ἴῃ Ρ]αίο, ἀμ ἃ τηοᾶθὶ οὗἉ βυιῃτηθίυ τι που ἔοττηα! γ. ΤΠθ 

οο 18} τίου Ὸ βαρρ]οὰ ἐϑέλοντα πᾶβΒ ποΐ ομν ἀδείχογοᾶ [Π6 

οοῃδίγποίίου, χὰ 88 οδϑυβοᾶ διοίμου ἰο δο]βίοσς 1 ρΡ τὶ {86 

ΟἸΌΤΩΒΥ σοπέχίγαμοθ οὗ ἕνεκα τούτου ὑπηρετεῖν καὶ δουλεύειν καὶ 
ἐραστῇ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ. 

282, ν. Βοβᾶ: οἷον ἐπιϑυμῶ τὸν προτρεπτικὸν λόγον εἶναι. 
Βαΐ (89 τιοϑὺ ἱτηρυᾶοπί αἰΐοτηρί αὖ παρσόυιης [86 ἰαχέ ΟΟΟΌΥΒ ἸῺ 

284,5. ΤΏ ϑβορμῖβε τῖβμθβ ἰο ῥσονθ ὅτι οὐδεὶς λέγει τὰ μὴ ὄντα, 
δηᾶ (818 6 ἀοθβ ΟΥ̓ Ὀτϊηρίηρ Οἰοβῖρραβ ἴο δἀτηϊύ (86 0] ης; 
Ῥτοροβιοηβ. 1, τὰ μὴ ὄντα οὐκ ἔστιν. 2. τὰ μὴ ὄντα οὐδεὶς ἂν 
ποιήσειεν. 8. οἵ λέγοντες πράττουσί τι. 4. οἱ πράττοντες ποιοῦσι. 
δ. οἱ λέγοντες ποιοῦσι. 6. οἱ λέγοντες τὰ μὴ ὄντα, ποιοῖεν ἂν τὰ 
μὴ ὄντα, τοῦτο δὲ ὡμολόγηται ἀδύνατον εἶναι. 

Ἑτοσα (818 1Ὁ Φ0]]ονγβ ἐμαὶ ἐμθ γοσὰβ "4λλο τι οὖν οὐδαμοῦ τά γε 

᾿ μὴ ὄντα ὄντα ἐστίν; Οὐδαμοῦ. ᾶτὸ αυϊίο ἔοχοῖρῃ ἐο ἐπ6 ἀχραπιθηύ, 
Βηἃ ὙΟΙΘ ῬΧΟΌΘΌΙΥ ἱπγθηίθα ἰο ρὶγϑ βοὴθ ἔοσοθ ἰοὸ ἐν τῷ δήμῳ: 
δᾶ ᾿Πκουῖβο ἐμαὶ ἘΠΕ γἀθπιαβ᾽ ααθβέϊοη 18 ΒΙΩΡῚῪ (μἷ8: Ἔστιν οὖν 
ὕπως τὰ μὴ ὄντα ποιήσειεν ἂν καὶ ὑστισοῦν; 

ΤῊΙΒ αυ]9 ὑπγοῦσβ ἰΐο (80 5846 5.01} ΤΩΪΠΟΥ 1 ΑΒῚΟῺΒ 88 297, 6, 

ἀφιγμένῳ, 298, ν», βοιδίων οΥΣ κωβίων, 802, Β, ἔφευγόν τε, 290, 8, 

τοῦτο ὃ ἂν ϑηρεύωνται, ἀπᾶ τούτοις ἃ ἐθήρευσαν, (ἔοΥ πόλιν ϑη- 
ρεύσωνται τϑαᾶ οἰ Σ χειρώσωνται οὐ ϑηράσωνται) 218, νυ, οἷον 
αὐτὸ ὑπολαμβάνω, δηᾶ 8. βόογθ οὗ οἴμοχθ, ἱπ ὙΒΙΟΝ 1 οαπηοῦ τ Ὰ 

οΘχἑΘλὨΥ ἰπο]θ 802, ν, σοὶ [ϑεοί], 88 [818 Ἰ,ΔῪ ΑΥ180 ἔγοτη ἃ ὑχο- 

ξο]ἃ τοδᾶϊηρ (Ο] δὰ ΘΟΙ͂ θαΐ ἴῃ 808, 8, (9 τοτᾶβ ὥσϑ᾽ ὅμο- 
λογεῖν---σοφούς, 816 80 Ἰηϑη β ]γ ἃ [8180 ᾿ηἰοχρτοίαἰίου οὗἩἨ οὕτω 

διετέϑην, ἀπ 80 ΘΟΙΩΡΙΘί6 1] Υ Βρ0}} τ μδὶ ἱπιπιθαϊαίθ!γ 20] ονσβ, ἐμαί 

ΠΟΥ οδὴ ὍΘ ποίδμϊηρ Ὀπὺ ἃ ἀ6]] οχαὺθ ἔΟυβ ΥΥ. 

ΤΏΘΙΘ 8.0 Οἶπθγβ ὙΪΟΩ 10 γοὺ Ὅροι {μοῖχ 1181, βΌ0} 88 ἢ 

ξο]οίης, 807, 4, ὥστ᾽ οὐκ ἔχω ὅπως προτρέπω τὸ μειράκιον ἐπὶ 

»»» 
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φιλοσοφίαν. ΟΥδοΒ ΓΑΙ πῃ ῬΒΙΠΟΒΟΡΏΥ͂ 18 δἰγεδαν ββδκθῃ ὈΥ 
Ιβοογϑίθβ᾽ ΒΏθθχ, δηᾶ ὈΥ Ηἷβ ΟὟ ᾿αρ  ββίοηβ δροῦύ {μ686 ἐριστικοί. 

ΟΥ̓ 188 ϑοογαίθβ᾽ οχμογίαίϊοη ποὺ ἰο οἂσθ δϑοιυΐ Π6 τὰϑη, Ὀαΐ 

ἰο Ἰοοῖκς ἰπίο {86 δϊηρ᾽ 1861, 15 αἰἑοροίμου 1416. ΗΠ]5 οι θαχϑββσαθηὺ 

ἷΒ ὅποι προτρέπῃ τὸ μειράκιον, πότερον πρὸς φιλοσοφίαν ἢ πρὸς 
ἄλλο τι ἐπιτήδευμα. 

Ι ΜῈ] δηᾶ 818 αἱρυδββίοιῃ υἱπεία πιοα οσὐράθπαο. Το τοϑκο {86 

φαθϑύϊομ (0 Ὑ]ὰ (86 ἀπβθιοΣ ἴῃ 804, Ἑ, 1 ξοΙΙΠΘΥΥ οαϊοᾶ ἀπε- 
φαίνοντο, Ὀαύ (μΐβ 1ἴΒ ΔΡΡΙ04019 οὔ]γ ἰο γνώμας, δπᾶ ὈΥ͂ ὯὨῸ πιθδῃ8 
9 τἱφηῦ ψοχὰ ἰο τ80 οὗ {πο ἀΙΒρ]αγβ οὗ (μ9 ϑορϊβίβ.υ Βαΐ [86 

αυθδέϊοῃ 18 στρ ρίσθη ἴῃ {π6 τϑοοϊσοᾶ ἰοχί : τί οὖν ἐφαίνοντό 

σοι, “Ὑ6]1, δὶ ἀἸἃ γοὰ {πὶηκ οὗ {μοι δ ΤῊΘ ΔΗΒΊΎΤΟΥ ΠΟΎΘΥΘΙ 18 

ΟΟΥΤαρΡί, δηᾶ ᾿ηἰοσροϊαίθα δὐξοσ 18 οοχγαρίϊοι. Ι Ὀ6]1θγ9 [6 ἰχὰθ 

τοϑᾶϊηρ ἰο Β6: Τί δ᾽ ἀλλο, ἦ δ᾽ ὅς, ἢ ὅτι περ ἀεὶ δή τις τῶν τοιού- 
τῶν, ληρούντων καὶ περὶ οὐδένος ἀξίων ἀναξίαν σπουδὴν ποιουμέ- 

νων; “Ὑῃδὺ 6180 βῃουα ἰμογ Ἰοοῖκ |1κ θαὺ ψιδὺ ΘΎΘΥΥ οὁπ9 οὗ 

[09 τὴϑῃ οὗ {πον ο01888 δὖ 411} ἰἧτηϑβ ἰοοκβ κθ, ἃ οἷἰδββ οἵ {{1}Η6 7185 

θἔο.᾽ 

Ρ. 10, Ε. τότε δὴ δεῖν] ΕῸΣ τότε δ᾽ ἤδη, πο τεδάϊηρ οἵὗἨ τηοβὶ ΜΆ5., (86 
ΒοὰΙ]. ρἶνοβ τότε δὴ δεῖ. ΕῸΣ (ῃ6 Βοάϊ. δεῖ, δεῖν Βα8Β Ὀθθα δα ϑε αίοα ἴῃ 

[86 ἰοχί. 

Ρ. 11, Ε. ἐλλόγιμον] ΤῊ6 ταρδπίηρ οὗ ἐλλόγιμον δοὰ [παὶ οὗ ἐνάριϑμον δτ0 
ΒΟ ΠΘΆΣΪΥ ἴΠ0 58ῖη6, δαὶ ομθ 18 ἰοιηρίοα ἰ0 διιβρθοῖ οἱζποῦ [δὲ (Π6 (ὈΤΊΩΟΥ ποσὰ 

δ 8 Ἰαῖος δἀαϊου, οὐ δαὶ Ῥ]δίο τουδὶ αν ᾿υδβοα 86 ὑτνοῦο] ἃ οχργθβϑίοη 

Υ ἃ ὑπ ίοϊὰ σϑϑϑου; Πδτρου, ὈΥ τυϊέϊηρ, ἅτ᾽ οὐκ εἰς λόγον, οὐδ᾽ εἰς ἀριϑμὸν 
οὐδένα... ἀπιδόντα. Βαϊ, 85 [Π6 ἱτιροτίδηςθ οὗἩ πέρας 158 πρροττηοβὲ ἷπ 186 
ὙΥΥ οΥ᾽5 τηϊπᾶ, ΔῊΥ δἀάϊεἶου ἴο ἀριθμὸς ΘΒΚΘἢΒ ἔπ οϑδδοῖ πο 6 τὶβῃθ8. ἴὸ 

Ῥτοᾶμοθ. ΕῸΣ {π18 σϑδβο 1 Ἰοοῖς ΡΟΩ ἐδ νοσὰβ χαὶ οὐχ ἐλλόγιμον Ὑἱτ 5οτὴθ 
δυϑρίοίοῃ. [ΙΕ ΙΏΔῪ Ὀ6 Βαϊᾶᾷ, ἴῃ ΘηΒΊΓΟΣ ἰοὸ ἐμῖ8, (μδὲ λόγος δὰ ἀριῶμός δζὸ ὉΥ 
ὯἼΟῸ 6808 Θαυΐγδ᾽θηΐ, δὰ ἐμδὲ ΠΔΒρθασο 111π8ἰταΐθϑ 180 αἰ ἤθγθηοθ θη Ὧ6 

8808 {πὲ οογίδϊ Οἴθηοο5 "δέαπα πιογὰ ΚῸΥ πιμπδεν ἰδαπ ἀσοοιηῖ", δηᾶὰ ἰμδὶ [6 

Τταρὶος ἀριθμὸς ἄλλως δηὰ ἐμὴ6 Ἠοταξίδη (Νοδ πωρμόγιδ δυηχιιδ᾽ Βονν ἐμαὶ ἄριο- 

μὸς ἰᾳ χδίδοῦ [Π0 δὴ μοδὶβ οὗ λόγος ἐπδῃ 115 οααϊνα!οπί. Βαϊ ἴῃ (μΐ8 ῥρᾶ588 89 
ὙἼΟ οδῃ ἀουδὲ ἐπδὲ {86 1άθα τοῦ ἐνάριϑμος ῥγοβθηΐβ 18 ἰάθηίοιὶ τὴ (δαὶ 
Ρτοβοηϊθα ὮΥ ἐλλόγιμοςῦ ΤΠθπ ΨΥ γν)ὰ8 ἰΐ ἱπίτοἀποοα 

Ρ. 18, Α. τοῦτον, ὡς ἔφαμεν] ΤἸῈῸ ΒΟΟΙΚΒ τοδὰ φαμεν. Βαΐ ϑοογαῖθβ 18 

ΘΟΟΥΙΡΑΣΙΩΡ 8 Ραβί οὈδβοσυδίίοη Ὑἱτ ἃ ὑγϑϑϑηΐ οη6, δηᾶὰ (ὉΓ {818 ΓΘΒΒΟ. [1865 

λάβοι νὰῖξῃ [86 ἔοσταθσ, δηὰ ἀναγχασϑῇ Ὑύίιἢ [80 Ιαἰΐοσ, δοοογαΐηρ ἴο {86 οοτὰ- 

ἸΩ0Ὲ ΤΌΪΘ 85 ἴο (86 ορίδίϊνο δηᾶὰ βυθ᾽πποῦῖνο τηοοάδβ. 

Ρ. 18, Α. ἔδει] 1 πᾶγὸ βυϊείιξευϊοα (8 ἴογΣ 86 δεῖ οὗ 0 ΜΗ͂Β., ἰο δοοοχὰ 

ψῖἢ λάβοι δηᾶ ἔφαμεν. ι 



1084 ΑΌΡΕΝΘΒΑ. 

Ρ. 18, Β- μὴ ἐπὶ κι τι ὁ} 1 αν ρῥἰβοοὰ [86 δοβυγὰ δβυρρΙοαθηΐ μὴ ἐπὶ 

τὸ ἕν χ. τ. δ. ἴῃ Ὀγδοκοῖβ, Ὀὰὲ ἔποσο ἰβ 5{1}] βοιηθίμίηρ διρΐββ, δῃὰ ΔΩΥ ὈΟΥ 

ΕΥγΐη ἴο οοττϑοὺ ἰδ τημϑί δ6 μυϊᾷοα ὈΥ (πὸ 1ΠΠπδίγαίζου ῬΥΘΒΘΏΝΥ οὔογοὰ ἴῃ [86 

ἀἰἸβοον τ οὗὁἨ πὸ ΑἹρβδαῦοῖ. Ὅ70ο ψδηΐ δεῖ ΟΥ δοῖὴθ Θαυίναϊθηΐ 0 ΒΟΘΟΙΏΡΒΏΥ 

χατανοεῖν, διὰ νὸ τεαῦπῖσο ἰμδὶ πλῆσος δβΒῃουἹὰ βᾶνθ πυῦοσ, 1.06. Ὧ0 ἀοβηϊίο, 

δὰ ποΐ ἰδὲ ὨΌΣΩΡΟΣ ββουἹᾶ μβανὸ πλῆσος, ὙΒΙΟΝ ΘΥΟΣῪ ὨΌΠΔΌΘΥ ΔΌΟΥΘ ΟὯ6 [88 

ἴῃ ΔῺΥ 6880. [ξὲ ἴδ ποὲ ᾿ΩΡΓΟΌΔΌΙΘ ἰπαὶ Ρ]δίο πτοίθ ἀριμὸν αὖ τινὰ πλῆϑος 
ἔχαστον ἔχον χατανοεῖν ΔΕῚΙ. 

Ρ. 18, Β΄ ᾿Επειδὴ [φωνὴν ἅ. κ,ἢ}} ὕπ1088 τὸ τοὐοοὶ ἰμ9 πογὰβ ῳ. ἄ. χ. 

88 8 ΒΌΡΡΙοΙηΘΩηΐ ΟὗἨ ΒΟΙΏ6 ΟΧΡΟΙΠΘΥ, ῬἯὙὯο δῦ 8 1888 οὗὐ ψογὰβ τὶ ποὰΣ ΔῊ 

σοηϑίσπιοίοη, δηὰ ἐᾺΡΙΠΟΥΤΏΟΤΟ 8 βἰβδίθιηθης δος Ρ]αίο οουἹᾶἂ ποὲ ἢδνο τηϑᾷρ. 

ΤΠῸ ποσὰ χατανοεῖν ἱτηρ]165 ἐπδὶ [86 αἰδοουθ συ 885 δἰσοδν Ὀδρτη, Ὀπΐ (670 

δ πὸ δοὲ τοῦ χατανοεῖν ἱπ δοκηον θάρίηρ (86 οχἰδίθμῃοθ οὗ φωνή, ποῦ ἱπᾶοθὰ 

οὗ Δ οὐήοος ψῈ 16 5{ ἐπ ἐδ ἱπάθβηϊίο βίδίθ; δὸ ἐμαὶ φωνὴν ἄπειρον χατα- 
νοεῖν ἰ8 ἃ οοῃίγαδϊοίίου ἴῃ ἰδσηβ. ΤῈ βγϑὲ βίαζο οἵ ἀἰβοούθυυ 8 χατανοεῖν τὰ 

φωνήεντα. ᾿ 
Ῥ- 18, Β.- λέγων, πρῶτος] 1 τοίτδοϊ ΤΥ ἔοσιροῦ οοπη͵θοίαγα οὗἩ λέγω ὡς, δηὰ 

Βοϊὰ ὃς, {π6 τοδαϊηρ οὗ τηοβὲ ΜΗ͂Β., δηὰ ὡς, ἐμαὶ οὗ ἔμο Βοάϊ]., ἴο Ὀ6 τηϑτθ στϑῖα- 

ΤῊΔ [6081 αἰἰοταρίβ ἴο αἷνο σοἤοσοησο ἴο ἐμαὶ τμίοι τὯ6 δῦογϑ Ὡδιηθᾶα ΞΡΡ]οπιθης 

δὰ {Ὠγόνῃ ουξ οὗ ρον. ὁ λόγος λέγει ἰδ ροΥΥΘ ΟΕ μοοὰ Οτοοκ, Ὀαΐ (86 Ρδ88- 
5866 ἤτοιῃ ἴπ0 Περιδίέξο 860, Ὁ, δϑοόοσχὰβ πὸ δχϑρὶθ οὗ ἱξ. Ὑ70 οὐχμῖ {6 γθ ἴο 

χοδὰ ὁ ὑπὲρ τοῦ τοιούτον λόγον λέγων, “ἐλ αἀνοοαίε οὗ ἐδλὲδ σἱδισ." ἘΕῸΥ πρῶ- 
τὸς τὰ φωνήεντα, τεδὰ πρῶτα τ. φ. 1.6. ἐγνδὲ [0 Ἄοντο]β, ἐδόη [89 Μαυΐο8, φεῦ 
ἐδαὲ ἴ86 1,ἰᾳαΐά5.᾽" 

πη , 

[Ρ. 19, Ὁ. τὸ προσρηθησόμενον ὀρθῶς [ἅ. ἡ. γ᾽ 1] ΤῊΘ ἱπίοτροϊαίΐοη Βθτο 15 
βἰτααν ἴο {πδὲ ἴῃ 11, 8. 

Ρ. 232, ἢ. αἰτιῴμεθ᾽ ἄν] αἴτιον δὰ εἶναι Βαγο Ὀθθα μαξ ἰπ Ὀγσϑοϊκοίβ, [}9 

Β6Ώ860 Δηἃ Πσοηϑίτγιοίου Ὀοΐηρ σοι ρ]οίθ τιΐπουὶ {πθτη. ἢ 

Ρ. 38, ἢ. πρὸφ τοῖς τρισίν] ἨδΙΘ 845 Ὑ7ὕ6}} 88 ὍΘΙΟΥ ἴῃ 36, Ε, (80 Αγεοὶθ 

885 ὈθΘη ἰπβογίοα υἱΐϊμβουὶ [πὴ6 δαΐπου ον οὗἩ [86 ΜΗΝ. 

Ρ. 34, οθ. ἀνέμνησάς μ᾽] ΤῊΘ ῥγοποῦπ μὲ ἰβ τδηξηρ ἴῃ ἐμ6 ΜΒΆ. 
Ρ- 37, Ἑ. [τὴν αἰτίαν, ὡς ἱκ. ἕτερον ὄν] τὴν αἰτίαν ἰδ μθτθ Ὀγδοκοῖοα, 85 

Ὀοΐη ζ΄ 8 ΟὈΥΟῸΒ τηδυρίηδὶ ρ͵ο58β. ΝΙΠΘ 1ἴπὸ5 δρονθ, γιγνόμενον 88 Ὀθόῃ 66] 

ὙΠ ἰπ [10 δδ1ὴ0 ὙΔΥ διὰἃ [ῸΣ (86 5810 ΓΘΆΒΟΙ. 

Ρ. 44, Α. εἴπερ χωρί8)] ΤῊ6 ΕαΐΟΥ [85 οὐοϊἰθὰ [ὁ βίδίο ἢΐβ γΘΆ801}8 [ὉΓ 

Ῥσβοκοίηρ τοῦ μὴ λυπεῖσθαι καὶ τοῦ χαίρειν. Ἠδ 885 ον }Π τοραγάθα (ἢ 
ΟΙδαδθο 88 8 ζ1085 οὁη ἔχατέρον. Απ δἰἰογπδέϊνο οοσγϑοίΐοῃ οὗ [8 βϑηΐθῃοθ τηϊρὩς 
6 ΡῬγοροβοᾶ, νἱΖ. σὸ ζοίβίῃ (86 Ὀτγδοκοίθα τγοσβ δη ἃ οδποοὶ ἑχατέρον. 

Ε. Ε. Η] 



ΟσΟΒΕΒΙΘΕΝΡΆΑ. 
(860 δε Ῥαξοὸ ΧΧΥ͂].) 

Ῥαᾶκο [πὸ 

ΠῚ, ὅ. ῸΥΡ ὩὨΟΏΒΘΏΟΘ γέαα ὨΟΏΒΘΗδΘ. 

»ν 16. Τὸν ἐφ. δ. μεμερίσϑαι, γεαὰ ἐφ. [δεῖν] μεμερίσϑαι. ὅ66 
“ Ρ-. 180. 

», [Δϑῖ. Οογγεοσὲ γοπι Ρ. 151. 

Υ, Ἰαϑί. Σὸν βα5εϊτου γεαα ἰηπβογίίου [{π6 ἙἰοΥ 5 οτἱρίῃδ] 

8 

3, 

. 84 

11 

18 

92 

ποσὰ). ἀρείοτατε (ἀρ --- ἀνήρ, ἀρος --- ἀνδρός) [5 
ομδηροᾶ ἰηίο ἀχρειότατε Υ [86 ἐπδεγέζοπ οὔ γ. 

4 Σὸν 1. ντεαὰ ΣΏ. 

12 (οὗ ποίθ8) ον 'δοηγοο᾽ τοασ (δοιγοεδ᾽, 

16 Ἐν ἀνϑρώπονς τεαὰ ἀνϑρώποις. 
10 (οΥ ποίο68) ον ἕχάτεροι γεαᾶ ἕχάτερος. 
Ιαϑὲ Ῥαξ 3 (οὗ ποί68) ΖΣῸν πσοόν γεαα ποσόν. 
ὅ (οὗ ποῖθ8) Μὸν χαί τις γεαᾶ χαὶ τίς. 

1 (οὗ ποῖθ85) ον ΔρΡροπάϊχ γεαὰ Αἀάοηάδ. 

Ιαβὲ Ὀαΐ ὅ (οὗ ποίθ8) ΖῸν εἰλιχρινὲς γεαὰ τὸ σφόδρα. 

ΨΕΚΑ : ρῥηηϊοά ὉΥῚ ἘΏ. ΕᾺΒΟΜΜΑΝΚΕ. 
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